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"Da 'Hiflorj~ Modtrnade Portugal.: 

C A .p I T U L O I. 
, , 

St/cctjJos da Lu(itania no priineiro Secu
, lo dipois de Jefll ChriJlo. 
• I .' ~ 

" ~ 

COM' o,~Nardinentode Jefl.1ChriílOl Ann •• pta 
I acabou no ,TQtl1O precedente a IJij!orüi da éra vul. 
I Antigll ~ e;ll~lle ,deixamos o Reino de. • 

Poftugal,e,tQda, Hefpanha fugeitos 
aos, Romanos, que os QQminavaó, e, 
()6'inlhui,a6, C~n omefl1)Q Nafcimen .. 

• A ii to 



".4' HISTORIA GERAL" 
:Anil. antes to auguno teve principio a Hij1ori4 
tia éravuJ. A" de ' M . N t:.' 1 .LYlO rna .,e. as onarquIas ovas lor-

madas das defmcmbraGões do grande J 

corpo do Imperio Romano., qÜ'ando • 
para Os altos defignios da Providencia 1 

já naó era nccefiària a unidade de tan
tas N aç6es debaixo do dominio ~ " 
hum, fó ~héfe para maior.,.,~ mais fa: j 
eil commodidade dos Opera rios dd 
Evangelho, que anunciára6 'a todo Ó J 
Mundo., a maior parte deIle dominado 
cntd6 pelos mef mos Romanos. ' 

N aquelta Époça feliz principiou 01 
Ter:npo HUlorico a fer mui~o maj~ ,lu- ! 
nlinofo ., à brilhar a verdade COU1 ex .. 
plendores mais radiantes, os juizos com 

. iIluminaçaõ mais clara, como encami
Ilhados pelàs luzes de outros Meflres, 
Nós porém para ana rraça6 da noifa Hi [
toria Portugueza defde o ponto da dita 
Época., até ao fim do Governo 'du 

" ,', Conde D. Henrique., Tronco dos nof
los Soberanos, aondeha de acabar efic 
Segundo Tomo, entramos a; Condar hum 
abyfmo de incertezas ., a vadear hum· 
pégo de efquec~mentos; e por iífo na6 
fó refal varemos a verdade, e verofimi-

li· 
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lidade com repetir fendo como .dizem" ou An .. JI1tH 
flgtmdf} fé p,.ejume ; mas uCaremos de da ér .• :Y~". 
hlJma brevidade em partes com tal ra~ J .. 
pidez " que a pre{fa da carrei ra feja hum 
indiCio ., de que defejarnos fugir do~ 
.tropeços., em que muitos cahíraõ pelo 
demafiado vag.ar com que andáraó con· 
duzidos l'Or guias pouco práéticas. ; 
.. Defde o principio deite primeiro: 
Seculo depois de JeCu Chriao, que el1 

vo·u a tratar .,até a invafaó do~ AlaDOS • 

. e, Suevos, Ce entaO em Hefpanha nali 
~ra tudofilencio ~ o que fe percebia 
naó paffavaõ de humas vozes tartamú
.das., ou taó balbuciente.s, que até hó.
je fazem noS' ouvidos delicados bem 
pouca harmonia, que lhes feja dele{
taveI. Depois diC1:o, .a falta de Monu~ 
.me~tos daquellas idades conflindeas 
memorias., . e a fe,rocidade das N aç6cs 
barbaras., que nos d9mináraó" efm~
.gou de.baix()' de ii , ~ do feu pezo to-

:1 .dos os foccorros neceifarios para a 
J~bfitlencia das lembranças. A valentiíl 
dos. Godos, que tanto efiTondo fezno 
Mundo, ella tin/lã por injúria', que a.s 

. I Let{as a auxilia[elD, e que·' as penDas 
. . - f~ 
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Ann .• ntci Ce uniff"em ás efpadJs. O furor dos 
.. éra·yul. \.1 d' d ff I H' I . t~:..ouros ,epols e anO ar, e{pan la't 

I fez perder a Lu(itania, com os Ct:us 
Ilnti?,os limites ,as mais íllunres me .. 
modas. ' 

N o principio pois deHe Seculo 
gozava o l"lundo o beneficio·da paz 
ge ral, de A ugu!lo, de' q.ue a Luílta.nia 
era participante, e nosaff~gllraó, que 
nella feliz tninquillidade ,ella anteí1u· 
·uha () atnavd focego ao defe.iél !mcio'-
fo da rua appetecida libér<lade;· Ttidê 
entre os Lul1tanos eraó ·idéaspadficas-, 
tudo harmonia taó col1éorde ;, . que fa
'hiaó 'vencer á· vi(lléncta pa'ra moUra-
·rern., que viviaó làtisfeitos debafxo do 
mando 'dos Legados .. e PtéttJredmpe:-i. 
riaes QUlIdtato , '~ Tit6-Fll1vio Claudia:' 
:no ,quê -por ellés foraó ·obfeqlií·ados 
êb'rti InfC't1pçõeshót'll~ufas..(je longa dll
Tacaó FlaLti{ltal1ia. 

Er. vulgo • Quaro~·ze. anncis depoisdn ~jnda •. 
tle Jefu Chn!lü 1I11peT()uAu~uflo'Ceral', :l 
q li e Ildoptou pa ra feu Succd10r à Tibe
río; 'que fez at~6es tnuitú gran®s'; 
'ljüe confc'guiu para os' hon1en~vanta- I 

gens nao vtllgarés; lnas:coma·fua·moi\-
te 
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te tfpi rou a felecidade do feu tempo. E~ vu1c--~ 
Os Lufitan()S , como dizem as noeras 14-
Choronicas, 6zeraõ cntaó públicos os 
extremos da fua dor, fenfiveis á grati .. 
daó ., como fem rentimento na perda 
da antiga liberdade. Logo Ce efqueceo a 
primeira., C· renovou a memoria da Ce. 
gunda com o novo Governo de Tibe. 
'rio., que fomentando a cubiça do feu 
Proconful Vivio..sercno, eftimou mais 
.os holocauílos do nolfo OU1'O, que lhe 
lifongeavaó a avareza, do que, os fa .. 
crificios dos nolfos coraGõcs offerecidos 
para lhe mover a vontade. Por ilfo el. 
le impedio aos Lufitanos., que a fua 
peífoa., e a de fua mãi Livina levan-
taífem hum Templo.; aonde os cultos 
de Deidade podiaó atar as mãos para 
oaó acccitarem outras vid.imas além 
das da fidelidade., e amor. 

.' 

Dizem., que poreíles tempos II J1 
fama de Tito-bivio obrigára muitol 
Lufitanos a fazer a jornada de Roma 
para fe moflrarem á illLlminada Curia , 
que elles tinnaó tanta inclinaçaõ ás Le. 
tras, como propenfa6 para as 'armas. 
Segando a opiniaó de Plínio, outros 

Lu-



HISTORIA GERAL o 

.. ~ .. 
E~ .olg. o Lufitanos pafi'á'raó o aooRo~a COR10 Em.. ;~ 

baixadores dos fcus Póvos mandados à o": 
Ttberio, para lhe darem parte do ho
ornem marinho ,que oapparecêra na cóf.. t:' 

ta de Lisboa! monChos,. que naó o po- °J:i 
demos duvidar Ce criaó 110 ma~ fem : 
derrptarmos authoridades taó granOdes. 0

1(: 

como Ca6 as de Damiaó de Goes 'J de " 
Luiz Vives, de Alberto Magno,. eode I: 
outros femelhantes , que cita o P. Peijd I':_t;o
rJO VI. Tomo do {ell T heatro Critico" 
aondeo trata da real exiílencia aenes 
monams. . ( 

41 Coin pouca difFere.nça nosgenioí \t 
yio Roma em Caligula,.outro Tiberio. ,~ 
Elle para ufurpar a Oeos a independen.,. ;t 

te Soberania , mandou collocar a fua o 
o Eí1:atua no Templo deJerufalem. Sou-

be a fua ·induClria efcolher tempo., em I: 

que lhe era c.onveniellte cobrir as in~ 
clin3ções com arte; mas com maior fa
cilidade elle rompia a violencja coril 
petulancia fem forc;ar a condiçalS. Boi 
Calígula hum Principe., que defprezott 
a Homero,. a Virgílio ,a Tito-Livio, 
e que criou Sacerdotes para o [eu cul-

to :.' 
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to: efiravagancias' a que deo fim o Tri- Er .. uJg. : 
buno Cherea ~ tirando-lhe :l vida. .' ~ .. 

Já por efie tempo a voz dos Apor~ 
tolos tinha lido ouvida por toda a ter
ra, e nelle gozou LuGtania a rua maior 
felicidade OOOl a boa nova do Evan
gelho, que lhe foi anunciada peJo Apof
tolo Sant-lago, primeiro nella , e com 
Galliza , que em outra alguma parte 
de Hefpanha. Nas noífas Regiões, até 
enta6 barbaras , e idolatras , foi co,. 
nhecido o Deos Verdadeiro., .e JeCLl 
Chrifio qU'e ~lle mandou, como ln[
trurnento Di vino da Reconciliasaó , 
tantosSeculos defejada, já felizmeme 
con{eguida. 

Enta6 foraó lançados os fundamen
tos á Igreja Primacial de Braga, a mais 
antiga de todas as Sés de Hefpanha 'I 

aonde SaDt-Iago deixou por primeiro 
Prelado a S. Pedro de Rates., que era 
hum dos Difcipulos, que em' Galliza 
regenerára com o leite racional da dou
trina Apofiolica. Nove Difcipulos ha· 
via elle eCcolbido em Hefpanha , c 
quando teve de voltar a Jerufalem le
vou comf1go [etc., que. d~pois ~oraõ 

os 



E., yuJI. 
41 

10 HISTOllA GXaAL I 
os condutores do [eu bemaventuraoo ~ 
corpo para Compofiela em Galliza. . 
aonde jaz honrado até hoje com a fre- :; 
quencia das vifitas" e cultos dos Fieis 

1
\[ das partes mais remotas da terra. Além 

de S. Pedro de Rates , q.ue ficou em II 

Braga" o Santo Apoflolo deixou no~ 
meado a Torcato. outro dos feus no .. 
ve Difcipulos, por Bifpo de Citania , 
que era huma Cidade illufire, de que: 
apenas (e conferva a memoria do lugar 
junto ao Ave, entre Braga, e Guima-
rães. . I· 

Faraó cfies nove homens os feli- :' 
ces Protomartyres da rua Provincia. .'i 

que tiveraó por corppanheiro na ven-
. tura hum numeraro eCquadraó de Lufi .. 
tanos. que na grandeza dos prodigios; 
JlO pafmofo da conílancia, e no núme
TO das peífoas igualmente [e cúnfundc : 
milagres cm fim de huma Fé robuíla 
nos tyrocinios de huma Religiaó no;' 
·u ; mas verdadeiramente di vil1a , di-
vinamente promulgada. 

Aífegura-fe ;, que correndo· eA:as 
idades fora Herodes deílerradopara 
Hefpanha., e viera para o l~sar de Ra

dio 
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dro' em Luíitania , aOtl-d1J dit a Vene .. Eft •uIC.1-
ravel Maria de A greda, que por or" ,', 
dem de Deos lhe tiráraõ os Delllonio. 
• vida, com os exquiCitos tormentos; 
que rncreciaõ as ruas enOl'IHes malda-
des. 

Havia o Senado Romano approya.. S4 
-dn a eleiçaó de Claudio., que na frao. 
queza das armas 'puticipotl dos quitne .. 
ricos triunfos de reu fobrinho Caligu~ 
.Ja. Elle dellerrou de Roma tc?dos os 
Judeos" ·e Cllrillãús, que lhe pareel!" 
raõ confOl:mes nos ,fentimentôs deli .. 
''guaes aos dó gentili[mo, 'e deixou er~ 
leu euteado Néro ,.filho deA grippi:.. 
'na, o petreguidor mais inexol'avel dOI 

fegul1das. No governo 'deíle Impera-
·dor p-rinéipiou 'Lg(jtania a enviar para 
o Ceoemefquadr6es ',nlilr'llel'ofosal 
'primidas <loS [eus ,Mal"tytes, que ,[alo 
'cri6cál'aÕ·as vMas ,u -Deos., honrarólõ 'a 
Pauia totn o feu fungue 'I que tal> bem 
rubriéou o téfiemunho ,da verdadeira 
Fé, que- bávftlo 'profelJàdó. 

Foraõ aqueUc$ 'El<juadrões acorn
'panha<los ,na, 'flla-n:ha pelo, feu Capi,ta.6 
s. eedw de Rates, pdmeiro Arcebif

. po 
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po de Braga, a quem feguírat> as ruas .' 
Ovelhas Sulàna, .. Torcato., e Coc~fa- I 
te todos irmãos, o Bífpo Silve/lre ,e 
o menino Viétor. Nas praias de Sines I 
arrojáraó as ondas ao corpo do Roma.,. 
no S. Torpes, que antes de fcramigo 
de Deos. tinha lido intimo privado de 'i 
Néro. Palfos [emelhantes aas defie Ty~ . 
ranoo. tinha dado Herodes em J erufa- j 
lem, aonde antes dera deshumana mor- J 
te ao Apo/lolo Sant-Iago., que corooa 
os feus merecimentos com a aureola 
gloriofa do martyrio. . 1 

Agora foi o feu corpo trazido. i 
Hefpanha pelos feus [etc Di fci pulos ". J 
de que ha pouco fizemos mellloria., e I 
que em feis dias navegáraõ os. naos : 
mares, que vaó de J ope a. Galliza . .: I 

1Y1ilagres eHupendos ., e innumeravei$ I 
obrou Deos coma vindadeil:as R~Ii
quias precio[as, contaodo-[e por hulU 1 
dos maiores abrandar a dureza, e obf
tillaçaõ da idolatloa Rainha Loba, Oll 
Luparia, que convencida pela cffica~~a. ' 
.da doutrina., e pela evidencia dos pro
dígios, deo.a Cidade de Compoftclla 

pa~ +1 
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"pára' o mais, memoravel de todos os EranaJIo ' 

Santuarios de Hefpanha., S4 
Quando a conllancia , e Fé dos 

I'Lufitanos confundia6 Ir impiedade, as 
" proezas do feu nacional Dioc1es era6 
J: flefies annos as admiraç6es de Roma. 

Elle nas arêas dos (cus Am6theatros, 
e Circos, com differente número de 
carros, e cavallos da quadrilha, e f"c .. 
çaó Rufata, alcallCjou vid:orias a cen
tos., que podia6 perder a eRi maça6 
por vulgares., fobre os mais robuílas 
Athletas de todas as outras quadrilhas, 
e faécões. 

'N éro já namorado da formotura 
de Popea, para gozar o feu amor fem 
{uílos', e tlefenfrear o brutal appetite, 
que ta6 deCe{lrado fim traGou a Popea., 
mandou governar a Lufitania por feu 
marido Otho Si! vio. A brandura , ,c 

II affabilidade com que Otho fe condu .. 
'2io entre os Lulitanos, como meios 

II os mais efficazes de attrahir os feus ge-
I Ilios ferozes, elles lhe pagáraõ os ob

fequios com os effeélivos concurfml, 
que dera6 para obter o Diadema Im
ferial ; que a gratida<> a.os beneficias 

foi 
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foi ferbpre. o caraaer clpeciaJ ·dos La.,
fita nos. . .' :; 

Pon'fies tempos jáNéronaó pa
recia., como no principio do. feu· g~ 
\lemo; pai- da Patria "Príncipe per-; 
feito 't DíCcipu10 de Senecit. EHe fc! 
moflra\'a' por lOdosos modes' Illefir~ 
de· abóminacóes, homem bruto, ver-o 
d ugu 'do poV'o. Ai mpiedade "defenfl'ea-, 
dü até aos dezatinos oananou a dar. 
deslmmana 'morte a Cua' prorria mãi-,: 
a [eu Menre Seneca., a feu amigo Bur-r 
r-ho, '8 por f{)go a Roma " para quê. 
imputando efie crime aos Chriílãos v 
fobre ellescahifie derramada a cruel
dade. lN a perCeguiçaõ ., que elle lhes. 
moveo ., pl'rdéraõ a vida os Príncipes' 
dos Apoítolos S. Pedro ., e S. Paulo ,. 
muitos homens de virtude confUlÍllna-: 
da., e pela LuC! tania, affim como pe"" 
l~ maisProvincias do Imperio., cor-: 
iêraõ rios de fangue., que fervíraó de: 
copíofo rego para maior producçaó da. 
fenlcnte da palavra Divina.', 
.' .tvlatou·fc a fi melmo Néro., Vef-~ 
dugo de tantas vidas, e entaô . foi to 
fiue facções differ~ntes ·nzcraõ a-ccla'"j 

mar 
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mar Imperadores a Galba, Vitellio ~ Era ~I:~ ; 
Verpaúano, e Otho, que foi auxiliado 69 
pelos Lufitanos como, fica dito. Entre 
.Ues adquiri o grande gloria neltas def
avenç3s Emílio Pacenfe, natural de 
Beja, que entaô fe chamava Cidade Pa", 
cenfe, merecendo, que Roma lhe pre
miaífe .0 esfol'~o com a dignidade Tri
banida. 
, Vefpafiano fazi~ entaõ a guerra 
em J udéa , que deixou encarregada a 
feu filh.o Tito, e veio adiantar as ven
tagens, que o eeu partido levava Co
bre os dos outros inaugurados CeCares.: 
Elle poz a Roma em Cocego, e Lufi
tania, que tanto lhe deveo, confeguio, 
delle felicidade femelbante. Com obras, 
magnificas a illuftrou Vefpaúano. As· 
muitas com. que il\uminou, e fez en
ta6 brilhante a V iii a deChaves, a obri
garaó a tomar delle em reconhecimen
to o nome de Aguas FIa vias. Longos 
reculos· fe confervara6 em Luíitauia me .. 
morlas de Véfpafiano no monte, que 
Cc chamou Girefiopelo celebre giro,; 
ou ~aminho cil'cular de. quinze leguas, 
quc hia de Braga a· Orenfe J aonde Cc 

Iom-
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romperaéS afperas ., e intraétaveis fra~ 
gofidades. 

Breve alegria deraó ao mundo as 
muitas virtudes mettidas em ufo por Ti
to, filho, e Succeífor de Vefpafiano ; 
morto com veneno na flor dos annos 
por feu irmaõ Domiciano o famofo 
triunfante de J udéa, muitos Seculos 
antes de fer homem dado a conhecer 
pelo nome de Capitaõ futuro, como 
infirumento defignado pelo Ceo para 
a a1folaçaó perpetua da J erufalem Dei
cida. Era entaõ Q~eílor em Heipanha 
Pliilio, o grande indagador dos íegre
dos da natureza. que vio fazer na Lu-
fi tania a repa rtiçaõ das trez Coma r~ 
cas , que reconhecia o . por ruas capi
taes a Merida, Beja, e Santa rem • 
.Além deftas Comarcas ., eraõ na Lu
fitania muitas as Colonias., e Munici
pios Romanos, maior de todas a de • 
Braga, que em vinte, e quatro Cida
des com feus deariétos , dizem que • 
tontava cento, e (e tenta ., e cinco mil 
"i{inhos. 

N ada de ,memoravel 'nos, deixou j 
Domiciano [enao aJua crueldade" em 

que 
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.que"foi fegundoNéro, e aífaffinado por Era Yul,~ 
.tyranno. Nerva , e. Trajano feus Suc- 96 
ccffores fe conduzíraó por modos bem 
differclltes," fendo ambos juLlos, e bem 
aforturiado~. O primeiro fe fatisfez com 
viver pacifico: : o fe.gundo ampl~ou o . 
Imperio com conquHlas gloriofas. Tra-
jaóo, como fe a1fegura , era de naçaó 
Hefpanhol,' e molhou em grandes 
obras a fua incHnaçaó á Patria •. Huma 
dellas he a célebre ponte de Alcanta-..a. fobre o Téje , chamada de' .Traja-
DO, e ainda que.confiruidaa expenfas 
de muitos Póvos. da Lufitania, e con-
.cluio as de Chaves, que VcfpaLlano 
deixára incompletas. ; 

SucceJfos memora veis . feaffirma 
acont.ecêra6 por eftes tempos na Lufi
tania. Entre elles fe faz memoria do 
Lufitano Lufo, que com a fua corage 
"bafou.a rebelliaõ dos J udeos de Cire
ue ,. qUê. exterminou "da Ilha de Chy:-

. pre , e mais partes do Levante. Mas 
q,uando Lufitania. grata a Trajano lhe 

'. {azia obfequios, e . levantava padrões, . 
a inColencia dos [eus Governadores ati
~~va neUa 'incendiai difficultofo$ de 
. :.cOM. II. B apa-
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apagar. Quafi geral fe feznella I fadi. I 

pó., .q.ue obrigou Trajanoa manda. 
quatorze Legiões para repararem o gol.. ! 
pc , que fe temia decHivo. Como os '. 
Romana! queria6atemorizar, derra .. 

. márw o furor, que foi inftrumento. do 
ruinaslalllentaveis •. Muitos: golpes le
\'áraó a garganta. dos. Póvos, grandes 
Cidades 6cáraõ reduzida$.a cinzas, c 
entre ellas . .ce fez fenfivel o earago da 
de Lamego, entaõ de alta confidcr.. _. 
Gaó na Lufitania. Outros lugaras, que f. 
ti veraó a fortuna de fervi rem os fcus 
patricios nas Legi6es Romanas, po. ' 
rua intervenfa6 evitárn6 os dctHtloS fa
taes dos feus vifinbos •. Dizem , quo 
E.vora deveo beneficio. femelhantoC ao 
feu natural Lucio \Toconio Paulo, que 
por eUa foi honrado com Efiatuas, • 
lnfcrip<;ões cheias de louvor, e magni
ficencia. 

Na6, [e fabe o ann~ preciro. deRa 
rebelliaó da' Lufitania; mas conjeél:u. 
ra-fe, que ella fuccedeo já completo o 
primei~o Seculo depois de jcfus<:hrillo. 
Nclla le entende, que teve ongem a 
Villa de Moura, que derivaódon~ 

llW 



JUC daCldadede Arouce a nova., pro .. Era ....... 
'. xima. â dita ViIla. EUa pare.ce ~ que ti'" . 
\ aba iptcudencia .no gov.erno de A rouco 

a velha., fi.tuada c;ntre Caçala ,e Alania. 
No meio,do referido tumulto enas Re .. 
públicas f\1fteotá..raó a. paz por hum 
eífeito da prudenda de Marcro Atterlo 
Paulino, Cidadaó de Arouce a nova, 
que o-hoDro.u com E(latua taõ faber. 
b ..... c:()m~ a qUe os feuS'8ntigos mora.-
dores ha.via61ev:antado a Hercures Tho--
bano ,. ou como a Proteétor da. Cid .... 
de', . ou por ferem. cUe! originarios da 
grande Thcb.u, do Egypto. 

I ~.. Em hm , no almo 114 do fegundo 114 

Se~ulo morreo Trafano, e foi admi. 
lavel.a fua morte.por fer dada por Deos 
iJDmediata.mente fem concurfo, dvs ho-
mens , como a dos feus PredeceíIores. 
Taó pouco Ce refpei~ava naCJuellas ida-
des o primeiro Diadema do .lDuudo , 

I que qualquer vapor ·0 offufcaya, qual. 
quer maó fe lhe atrevia. Mas. fe pela 
razaó referida parece admirayel a mor
te de Trajano , maisadmiravel foi de .. 
pois deUa o fuc~e{fo da fua. alma. Hc 
cona&Ple, q\le . .1aílimada, a ~aridadc 
- .' ". B ii do 
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Era vulg. : do -gral1de Papa S. Gregorio , de- que 
114 pela falta da Religiaó verda'deira Ce con

demnalfe hum Principe ta6 juílo, elle 
com as ruas orac;ões " como que aper- ,I 

tára de fôrte a Deos, que [em refifien
da a eHas, condefcendêra com os ró
gos de Gregorio, e falvára a TrajaM. 
Se lfio affim foi., e o modo' por quepo:" 
dia fer, decidaõ-no os Theologos, que I 

a mim [ó me pertence dizer., qne'com 
a morte de Trajano principiou. a de. 
cai r a gloria do Imperio Romano: 
grandeza defmarcada, que na6 fó efia-
va chamando, pela fua ruina ; mas que 
já era deCnecdi'aria para os Opera rios 
Evangelicos [em depelldencia de outras 
Nações reparadas girarem pelo Inun
do univerCo, aonde já tinha6 Coado as 
trombetas da eterna verdade. 

CA· 
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C AP I T U L O ,II. 

Illccllos da LlIfitania . até iz entradà-
. das Nafõe.t Barbaras no [eu . 

COlltinmte. 

CORRIA ~- Seculo fegllnd'o depois' d~ 
Jefu Chrillo quando [ubio ao. Throno 
do Imperio Adriano't digno do empre
go pelas qualidades herdadas, mais pe
las adquiridas.Elte abandonou as coo
quiílu de Trajano para Ce empregar na 
guerra -contra os Parth.os ,_ oefterrou os 
J udeqs da Páleflina;, reedificou J eruCa
lean , : que fez chamar lElia Capitoli
na, e porque a Lu6taoia lhe deveo ~~ 
tenGóes, ella confervou a [uamemo
ria't e a de Imperatriz SabiDa, que as 
promovêra. : . 
. Depois do feliz Governo de A nto
nino Pio, el1tniraÓ. a perturbar o 1m· 
perio , e o Mundo as detordens de 
Marco Aurelio ,.e de Lucio Vero. EI):' 
taõ fe fubleváraõ os Parthos, e os . 
Marcornanos , outros barbaros devar
táraó 9s Imperio" e .pela Lufitaoia e,,-

. trou 

.. , 

i/h 
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i,'! !fl ,"U".' trou huma innundaçaó tal dos rebel-

162. des da' Maudtania , que deCce' óPro
,montorio Sacro até a Fo~ do Douro 
tudo era fangue, pilhagem , e inceri~, 
dios. O repente da invaCaó naó previr-

I, 

li 
! 

i 
I 

Ji 

~ 
II 

li 

ta abafou o valor dos Lufitanos , os 
brios Romanos Ce abattêraó á viaa do 
norror dos' eflragos, e no, 'ti'apel das 
confusões, naiS fe podia faffrer , 'nem 
remediar tanto mal. ' 

Aífegura·[e porêm',que LIsboa ~ 
pela (ortaIeia 'do fitio , Ce defendera 
'Com valor de fies rebeldesao'lmperio ; 
'que o Pot'to lhes comprára a 'liberda-
-de por :alto preGo; que vindo h'ovas 
'Legi6es Romanas, unidas a'ôs Lufita .. 
nos já recobrados do :ptimeiro fufio. 
'corrêra5tado$, ouafa:zer mais' geral 
'0 efirago ,-ou a reprimir o impeto fu
riara dos Barbaros. A noticia' ,deR. 
1n'archabafiau para os Mouras te em .. 
'barearem, fe medrofoS', muito ricos. 
-No Algarve junto ao fitio', 'aonde eC
teve a famoCa Cidade de Oíronoba ~ 
que hoje Cem diCputa he o lugar' de 
Eflai , pelos Monumentos, e Infcrip<;ões 
'ha bem pouco tempo' defcabertasnas 

pc-
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l' pedras das muralhas da Cidade 'de Fá ... lha vuIJ· 
, ro., fe achou huma ., que marcava o 

valor, com que o Lu(itano LuciQ 
Quiotilio Galiaõ livrára a Patria no . 

I meio dos mais perigofos confliaos. 

I' 

I, 

.' 
" 

, Nada refpeéUvo a Lufiunia nos 260 
fornece a HUloria no governo dos de
fanove Jmperadores.~ que fe fegu{raõ 
'defde os que 6caõ nomeados, até ao 
tempo do cruel, e covarde Gallieno. 
Eotaõ Ce dividia oImperio entre trin- 26" 
ta Tyrannos, que o reduzí~al> a dia-
elo trille., e deraó muito que fazer aos 
Impc:radores futures. Enta6 corrêo o 
tangue dos Chrillãos por todos os am-
bhos do mefmo Impet·io. Enta6 Gal-
lieno ., , fraco:, e com as delicias corru· 
pto ,interpôz o reparo depois do gol-
Ipe lhe romper a c,abeGa. Finalmente 
cntal> mandou fufpender a· perfeguic;aó 
'contra os Chrillão$ " na qual havbó 
apoílado os Bifpos Marcial de Mérida, 
e- Bafilides de Afiorga. Contra elJes, 
e a favor da Fé, q,ue abandonára6 fra
-geis, Ce paz em campo com corage 

. ;Eliano, Diacono de Mérida. ElJecon
vocou o Concílio nacional, em que fê 

, '. , -achá· 
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Era vulg. acnáraó os Bifpos Lufitanos., e em que 
f6raó condemnadps, e depoftos os dou. 
Apofiatas. 

El1:es dous homens ., fem verda
deira dôrno corac;aó, fe mol1:ráraó 
exteriormente arrependidos ao Papa S. 
El1:evaõ; mas o Concilio .confultando 
em Carthago a S. Cypriano ., Ce con. 
formou. com o [eu zelofo parecer., que 
foi o de fu{l:elltar com vigor a jufia pe
na impofla pela primeira Sentença. 
Quando efie fucce{fo affligia apieda;.;' 
de dos Lufitanos., o mundo. opprimi
do dp. trabalhos.,. foffria (! flageIlodc 
huma· pe!1e . quafi univerfal., a que al.J4 

,gmentáraó os effeitos efquadróes innu ... 
meravets de Alemanha., talando as Pro.
víncias do Imperio com tanta furia., 
qqe ·nem ás pedras perdoava a cólera. 
Corno efies homens antes eraó ladróes, 
que Caldados,. naó bufcando domicilio 
nos Paizes conquHlados ., o que nao 
lifongeava a cobiça ,dava-fe de barato 
ao fogo .. Naóficou a LuGtallia illeza 
de!1a . invalâ6 ., que fepuhou. nas ruí
nas muitas das fuas Povoa<;óes mais 
illu'hes •. '; 

Nos" . 



I 

I 
I , 

I 

DE PORTUGAL 'J Lrv.: IV. , 

Nos governos de Claudio II., e Eravulg.~. 
«1e Aureliatio " que fe feguíraó a Gal- 2.68 
)ieno, priflcipiáraó a mofirar ao mun-
<lo aeua ferocidade os Godos, OílTO-
godos, Heru)os, e Gepidos. Os fuf- i' 

tos que lhes deviao caufar tainas gen-
tes confederadas para arruinar o linpe .. , 
rio, naõlhes impedio foltarem as mãos 
á crueldade para atacarem como ho
mensabominavéis aos perfeguidosChrif
taos" Innumeraveis forao, na_LuGtania 
cs que cing(raó a coroa do martyrio.; 
e entre eJles brilhaó no Ceo como Fos
foras luzidos as noffas Priricezas San
ta Quiteria, Liberata, e as outras fe
te irmãs, que Authores amigos de 
couCas raras, Cobre lhes darem a fra:
ternidade, 'que naó tiverao, as repre
fentao nafcidas de hum' fó parto: Por 

I \ I fua ~ãi he nomeada Cagià , mulher do 
, poderofo Reg'ulo, ou Principe Cathe .. 

! lia, que reinava em humá parte dá Lu~ 
fitania " reprefentado impio pai ,c , 

, ~arbaro veTd~g~, petfeguidor de no~e : " 
Innocentes vlébmas( 'Elias, que a Ir
mandade', que lhes negoU a naturez;l, ' 
a confeguíraó pela' cari,aade ,e pelo" 

mar-
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martYTio , fugindo , como dizem., , 
tYTannia do imagInado pai por varias 
partes de Hefpanha, encontrára6 mi
nUhos da crueldade , que lhes dera6 
pela Fé a defejada. morte. '. 

Todo o nolfo éontinente efiav. 
dominado por impios algozel, que naa 
confentÍló refugio aos opprimidos eh rif. 
táos. Depois de cinco Imperadores., 
'1ue fuccederaó a Aureliano, fabio ao 
Throno em Diocleciano hum nianaro 
inraciavel, na fede de rangue humano. 
Os feus poderes tinha cne delegado 
em Hefpanha a Daciano, que Daó foi 
nece{fario fer muito illuminado inter
prete para enten~er ouinarucG6cl. & 

interna illtença6 de reu amo. Confor
~e a ellas tirou Daciano da efpada pa· 
ra encher o eeo de triunfos. Q.ua6 que 
ficou efgotado o fángue da Lu6·tania 
80S repetidos -golpes do cutelo deGc 
verdugo, que depois de tirar a vida em 
Sar_agoça a Sailta Engracia, e a mui
tos Lulitanos ilIu{hes , que acampa
·nhaval> ena Princeza na jornada de Fran
c;a ~ aonde hia carar, paffou .arepre. 
(eptar no naifa thcatra' multiplicadas 

{ce-
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eeo plaufi veis. 

Chegou a Evora a fatal perCegut. 
(jaó; Cidade., aonde entre muitos fu
geitos robuí1:os na Fé , flOTecia6 em 
'virtudes, nutridos com a muniç:tó dos 
fortes na guerra' S. Vicente" e ruas ir
mãs Sabina., e Crií1:eta., quepodêra6 
fugir da prizaó por lhe e{lar prepara
da em outro lugar a: .gloria do marty
Tio •. Avila em Hefpanha te enobrece 
tanto com as Cuas mortes., como Evo
ra na LuGtania com oa; fl!u5 nafciruen
tos. Parece., que com pouca differen
~a de tempo c<?nfcgu(ralHtlicidade igual 
em Lisboa os Martyres S.Verilflmo, 
e fuasirmas Maxima., eJutia., Patro
nos' deRa grande Cidade fua Patria. 
, . Vinha chegando o tempo prede- 306: 
fenido, e guardado nos impreCcruta-
'Veis fegredos da Providencia para ceC .. 
far a tyrannia , refpirar a innocencia 
'opprimida, e para a humildade da Cruz. 
'que era patíbulo infame dos delioquen-
"tes , 'paRir a fel' honra da Coma dos 
'Soberanos. Succede.o no Imperio obra ... 
'Vo,. piedofo ,e grande COllo'antillo. 

fi .. 
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filho de Confiancio Cloro, e da 1m .. 
peratriz Santa Helena, Prinçeza de ln,. 
glaterra , quadrageílimo 110no na or
dem dos Imperadores Romanos. Até 
ao anno .~ I I governou ·elle juntamen
te com Galerio Armentario, que lhe 
confirmou o carader de Cefar. 0ppoz,:, 
fe a efia refoluçaõ o eovarde, e cruel 
Maxencio, que [e fez acclamar Impe
rador em Roma, e éom vã porfia tij" 
veraó o mefmo projed:o S~vero, e Li
cínio. 

. Por morte do Arment~rio fic~ra6 
domi.nando o Imperio em Pronvincias 
differentes Confiantino, Maxencio, e 
Licinio; mas as tyrannias, 40 fegund~ 
tocáraó com tanta [el1{ibilidade a Conf
tantino, que o obrigára6 a bufcar n~ 
força das armas o ultimo direito dos 
Príncipes. ElIe marchou de Fr~nGa pa
ra entrar em ltalia, e fe;irrofiar COIU 

Maxencio. Já nefie tempo Confianti
no formava no feu i\1terior altas idéas 
da pureza da Religíaó Chrií1:ã, queabo:-
minando a Illultiplicaçaõ de Divinda
des, a que tambem fe naú acommoda
va o diétame da fUl .razaô natural n~ 

. lu: 
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laminada, rendia cultos a hum ró Deos, EJA.~c.; 
Trino nuPcífoas. Agora foi mais iI
lunrado pelo Cco, que lhe mOarOll 

'110 ar. para> illarUmento .da rua vida-
ria, a Infignia . Sagrada da Redempça~ 
a· Santa Cruz, que daqui em diante 
começou a.tremolar lumin(j}fa no triun-

i fante Labarode Conaantino. 

I Fortalecido com o Coccorro divi • 
. no, continuou eUe a marcha até TuI ·rim, aonde ·0 efperava hum poderoCo. 

: exercito ,. que logo, foi feito em poC. 
I tas., EUe rendeo. tudo fem oppofiça6 

:1 ·até Ver.ona, e·na célebre batalha do 
" . fell nome, ConRantino paífou á efpa
I da a maior par.re dastrópas, que.:man
! dava Pompeiano. Em fim, clle appa-, 

Jeceo á vUla de . Roma ) donde fa·bio 
Maxencio para o .receber; mas ataca ... 
410, . rolo, e affogado no Tibre, Conr
tantino'cntrou triunfante naquella Ca-

. pital do Mundo conhecido. . 
Aqui deixou. clle ver os primei

lOS enfaiosdo feu Chriltianifmo occuI
r 10; mas fem poder evitar de todo al
I' . gumas cercmonias públicas do genti

Jifmo. Novidades introduzidas cm ma
te-; 
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EeI 'rui:" terias de Religiaó, quando em hum 
Povo eaaá calàdos os máoshabitos ~ 
he lleceflàrio que a prudencia os vá de
pondo com a modera<;aó circunfpeéta, 
que Cabe evitar os tumultos •. Com tu
do o Imperador atento, e fervora. 
[o, malldou levantar Cruze .. pelos lu
gares püblJcos ; promulgou Dec\Oetos 
fa voraveis aos Chrifiãos, e abrogou os 
jogos populares do paganifmo • 
. ' Naõ pode Maximinu diílimuJar a 

31 3 firme fortuna de Conllaminu. Contra 
élle moveo. as armas do Oriente, aon
de reinava; mas por toda a parte ata
cado, e fempre vencido por Licínio.,. 
para na6 cahir no poder delle feucom
retidor" fe matou defefperado com ve· 
flenu. Licinio, foberbo com as vic1o .. 
fias, abandonou a amizade de Conf
t',mtino , e traçou nos triunfos a rua: 
ruina. Duas vezes desbuatado , ella 
com a vida perdeo o Imp.erio , Cem
pre ruperfiiciofo, e cruel. ElItaú 6cou 
Confhntino unico .Chefe dominante.,. 
e com authoridade plena, a que pef~ 
foa alguma podia reilHir , protegeo a 

Rc· 
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" ReJigià6 Catholica .. edi6coII Templos, a ...... 
I, I • rcfplandeceo em piedade. 
t Eu fiz eaa bre.v~ digreffalS refpc-

'

1,1' t},iva a Confrantino para Cabermos quem 
foi· o gtande Prin~pe .. que dominan. 
do tanto mundo .. He.fpanha, e l..ufita .. 

I 
Ilia lhe devêraó atenções particulares. 

i: EJle fez Cocegar as muitas perturbaGões 
Gefies BGados; reprimio em pe{foa o 
impeto das Naç6es barbaras .. que já 
nefié: tempo inquie.tava6 a Galliza .. e 
Andaluzia; mtndou celebrar hum Con. 
eilio em Toledo , aonde Ce acháraC; 
°muit<>s dos Bif pos Luíi tanoso N eila A C. 
femblca Ce tratára6 muitos pontos con· 
cernentes á diCdplina Ecc1eGaí\ica .. cC. 
pe~ialmente a diviCaó das Igrejas Me
tropolitanas, e a du que haviaó obe
decer ~omo fuffragancas acada huma 

I dellas .. como nos querem perfuadir. 
, Nada quc= mereCja as llol1às attcn· 378 
I· f6es encontramos na Hi {lo ria os annos t 

que Ce fegu{raõ até ao Governo do 111"1-
. ,pc,ad(lr Valente, famofo prO'moto~ das 

herehas do feu tempQ , e pe·rfcgwdor 
façanhpfo d1t, muitos dos Santos Padres , 

i GIC,OS. Ent~ fui eleito Papa Q gran. 
de 
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Eta vulg.'· de S. Darriafo, filho . il1utlr~::da' VHl. 

de ~uimarães, a pezar das pertellGões 
de Madrid, que pertendeocom todos 

, . QS .esfonios fazer-nos o roubo defia oa
'turalidade , Ce virtuoCo, ínjufio. Hc 

, , yerdade., que a' diCputar-fe ella, ró o 
podem fazer com jufiíc;a Bragà ,e Gui-

:marães. " . 
. O Breviario Bracarenfe , ,com Of
ficio proprio , celebra a Damafopor 

" Santo; e fazenao nós reHexao oelia , e 
" '. outras circunfiaricias , podemos defco-

" brir ~ que antigamente em Braga hou. 
vera hum bairro, a que chaináraó Gui.· 

.. rnarães; eporque nelle poderia l1a(cer 
S. Damafo~' feria efia arazaO de efcrc-

'. verem alguns Authores', que elle. era 
'natural da Villa, l1aó do bairro de 
'()uimarães em Braga. Mas co~o'q'uer 
que ifió feja, tenha mais for<;a hUlna, 
ou outra opinia6., fempre S. Dªmafo 
be Santo Lufitano de Na<;aÕ. Elle d.~o 
grande credito á [uaPatl'ia, 'e a .tçda 

.a Igreja pelo zelo ardente, com que 
. ajudado pelo (e'-1 grande Secretario Saó 

" Jer~nymo, dcfempenhou as obrigaG?cs 
.' de Vigario de Jefu ChriLlo, com q.uc 

. por 
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I. por meio dos Concilios, abateo a aI- Era vuIJ· 
! ta cerviz dos teimofos Arrianos ;' e 

com, '1uereprovou o Scifma de Prifcil-
liano, que. teve contra fi por adverfa-
rios invenciveis aos ilJumioados Bifpos 
Itacio do-.Algarve" e U rfaçiq de Mé .. 

. ,ida, montantes da verdadeira Fé. 
I Como os inimigos earanhos jA JJs 

~I' na6 perfeguiaõ a Igreja .. os domefil .. 
II cos nas herefias lhe moviaó muitos ge-
:! seros de perfeguiç6es. NeCles tempos 
'I calamitoros, em que parecia dominava 
'.1' o erro, neceffitava eUa de hum Pro-

tedor tal,. como o grande Confianti
I no. O reu Chéfe invifivel, que naó 

deixa , nem deixará nunca prevalecer 
1,1' contra cUa as portas do Inferno ~ fuf
" citou em Theodotio, de Nac:;aõ Hefpa
r: nhol, e fua mulher Placila natural de 
I' Mérida .. como dizem alguns E(cl'ito
dres, hum Imperador pio, 'grande COo 

II mo Conllantfno no ardor ., e zelo •. 
II Depois que elle derrotou as,id~~. 
:' e. as forças do tyranno Max4ho, que. 
1:1 Ce havia levantado com huma partedu 

Imperio., a Lufitania participou do fo
: / cego das outras P{Qyincias. Efia tran .. · 

TOM. II. . C ~uil-
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quillidadc' teve 'origem nas viétorias', .{ 
que Theodoíio ganhou fobre os Sar- 'e 
matas., Alemães, c Godos , que já 
çorria6 foi tos pelas terras do Imperio : 
tranquillidade, que foi como a do mar 
em calma,' que fenaõ faz foar., para 
depois· nas' tempellades dar bra midos'1 
que atroem; porque mo"rt~ Theodoro, II 
e Cobindo aos Thronos Imperiaes do ): 
Oriente, e Oeeidente réus filhos da na
tureza~. naõ do valor., Arca~iio ,. C 

HOllorio, principiou a fer o Mundo 
confundido, e o In~perio def~lll!mb.[a- 'I'.' 
do pelas bravas Nações do Nôrte , co- i: 
mo !lÔS vamos a ver pelo que nos per-

tence n~ ~~t:~ ;~i:e'III. . 1 

SUCCI'JJos..l doCLu./itouiau até a entrada J"" 
uOS' odos em n.ejpanha. 

D o.us annos antes da morte do 1m .. 
perador Theodoíio foi leu filho Hon~: 
rio a.ugurado CeCar do Imperio Oeei
dental; mas como n.aó herdou com .ós 
Elladus as virtudes do pai; na- (u~:fra- ' 

que-
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\ quezà téve origem adecadencia delles, ErlVu',.:~ 
I r' e a forma<jaó das Monarquias novas. 
, Do Seminario da geraçaó humana ,co-
, mo foráõ chamadas as Regióes do N órte 

'~ Gothia, Suecia,e Noruega ,havia fa-
Ii llido por eí1:es tempos huma innunda-

çaó de homens., que como torrente rá
( pida.,. com o [eu número eCpantou a 

EUr<1pa., com o Ceu valor a dominou. 
Em quanto Honorio 1 entregue ao 406 

oeio indigno da Mageí1:ade, Ce e[gue
dadas obrigações do cargo., os [eus 
bravos Capitães, criaturas da diCcíplioa 
do" grande Theodoíio ., triunfavJó de 
Radagafo., Rei dos Godos., que com 
duzentos "mil homens invadira altalia. 

I Alarico', Rei dos Vifi-Godos., e [obri
nho de Radagafo ~ defpicou as injurias 
feitas aO'tiocom vantagens maiores, 
que ellas. Com a viCeira baixa [e apre
kntou' ,Alarico "diante dos muros da [0-
berba Roma ~ até entaõ formidavel ao 
Mundo, e depois de'a render o valor., 

I a faqueou' ac::uhiça .. 
Honorio Ce retirou para -RlIvena 4 I a 

'quaíi -rem Impe1'Ío ; porque OS Viíi. 
! (iodos '1icátaó~ {enhores: de balia; 'os 

.' " C ii Go-



36 . HISTORIA GERAL 

'Era vulgo Godas com o feu Rei Ataulfo fe ef. ) 
,1 

tabelecêra6 em Hefpanha ; FraDc;a fe 
fujeitou aos Wandalos, Suevos, e 
Alanos; os Capitães de BaDorio Mar
co, e Graciano Ce Jevantáraó com In
glaterra, aonde Ce fizeraõ accJamar Im
peradores pelos Caldados, que com ene 
tituloauthorifáraó a morte; que fuecefli· 
vamente lhes deraó. Confiancio nova. 
mente eleito pelos meCmos Coldados, pa- I 

ra evitar hum fim igual ao dOI dous infe- I 
lices, fugio para França. Aqui Coube eUe J 
ganhar as vontades das novas gentes cf- II 
tabelecidas ~ fem levar comfigo mais 
recommelldaça6 , que a de Cer rebelde 
a Honorio. ElIe formou o altoproje
é.to de conquiílar Hefpanha , e acom, 
panhado de feu filho Confiante , co
brindo trópas. numerofas, chegou aos I' 
Pyreneos. 
. O defcuido de Hefpanhafim pro-

metia felicidades á grande idéa de 1 
Confiando, mas os dous irmaos Di
dimo , e Verinino ~ que dizem eraó J 
parentes de Honorio , e· naturaes de 
Placellcia ; marcháraõ da 14utitania ~ 
aonde aDdava6 occuparlos ,para jmi»' 

. di-
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~ direm a Conílando a paífagem· dos Era vulgo 

r montc;s. A (ua fortuna a cunfeguio 't 
Da6 tem trabalho. Dentro da LuGtania 
os dous irmãos lhe detivera6 muitos 
palras 't nlas os invafores eraó tantos 't 
que com a multida6 os opprimíra6. O 
groffo do exercito era compoílo de 
Suevos 't e Alanos .. que foraó feguidos 
,dos Wandalos 't e Selingos , que ficá-
· ra6 em França 't e agora conquiílado
res Ce eaabelecêrali em varias partes 
de HeCpanha't e Lu6tania. Daqui em 
diante a ferocidade barbara de tantas 
ICIUCS incultas principiou a cngroffaf 
o ar de civilidade, e os enylos cu
riaes 't com que os 'Romanos havia6 
in(buldo aos Herpanhoes , e Lutita .. 
DOS. 

Na torrente de tantas calamida
des teve Horiorio duas fortunas .. que 

I foraó a clufa de nali perder todo o Im
perio. A primeira conGtHo em cafar 
Cua irmá PlaciJia corn Ataulfo, guer
reiro formidavel .. que lhe :impedio 
vaaas idéas com as meiguices de efpa
ra. A regunda foi a de gozar os mais. 
bravos Capicles do feu Scculo para fa-

~Q, 
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Era vulg .. zer femblante algumas vezes carrega .. 
do a tantos inimigos podero[os, e va~ 
lentes. Entre todos he memoravc\ o 
famoro Conilancio , que no anno de-
42 r foi eleito fcu adjunto, e a quem 
deo por mulher a I?lacidia -, já viuva
de Ataulfo_ Eile bravo Príncipe dil1l
pou grande número de revoltaras, ex': 
pulfuu os Godos das Gallias , e fizera 
outras aCGóes cheias de gloria [e:a 
morte naó as at:llhúra, 

, Com Reis difTeremes vivia6 0$ 

Earangeiros ~m Lu(itauia, e Hl!rpanha
juntos., c conformes. Os Wandalo~ 
obedcciaó a Gunderico, oS Suevos a 
Hermenerico " 'os A lanos a R efplan
diana.. An.tes que elles re dlabeleccf
[em, foi horrenda a Cua inva[aó , que 
foltando a corrente nas Pyreneos, ala
gou innumeravl!is Póvos ; e penetrado l 

o Paiz, os Wandalos, e Selillgos e[ca .. :; 
láraó a Provincia Betica, que delles 
foi chamada Wandaluzia, os Suevos; 
e Alanos lev;áraó em preza a Galliza, 
e LuGtania : Regiões por onde pere
eeo. a m:\Íor parte dos feus morado- l 

resa .f~rrQ, a fome, a peíle,Elll Lis .. : " I 
.•. boa, 
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boa , Mérida., c Idanha Ce foffrêraó Era \Oulg. 

0

,1 Oli mais pezados golpes. Idolatras', e . 
I A rdanos eraó os novos hof pedes, por 

Ufo fizeraó maiores aífolac:;ões nos Mo
numentos Sagrados. Para cOll[erv~r in-

j , 

taéb a pureza da Fé, e [aI var as re
liquias dos Santos, o Arcebifpo Pan
erado convocou hum Concilio em 
Braga. Entaõ a conflancia chriíHí dos 
Bifpos Lufitanos foi m4is poderofa, 
que todos os esforços das potencias he~ 
Tetica., e gentilica. 

.. Dousannos cfleve deCcarregado 
eCle flageIlo daindigttaçaó Divina [obre 
os Póvos das Hefpanhas. No fim del~ 
les, pepCaridoos barban>$, que as rui-
nas caufadas pelo feu' furor nas terras 
eonquifiada~ ., e nos provimentos dos 
moradores .. tambem os cómpreJ1elldía 
a eIles , e que e/labeleciJos no Paiz 
faziaó o mal commum ; refoh'eraó-fe 
a repartir oS campos, e dar aos paiCa.;. 
nos as mefmas ifcnc;ões., que antes g~ 
zava6. Daqui em diante el1trúraó os 4'4 
Lufitanos a gollar mais da fociedade 
dos Barbaros .. que da COll,1panhia dOs 
RollW\os. Entre elles viviaó cOlIi li:" 

ber-
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berdade., que he o maior beln dos &0': 
mens ., e a ifençaó dos tributos., que
he outrO igual bem., lhes fazia fuavc 
o peto do domínio. 

Nao confummada ena conq~ína ., 
morreo Refplaodiano , Rei dos Ala~ 
nos , e Ataces feu Succeffor reguloll 
com os outros Principes a demarcac;aá 
dos confins. ElJe ficou com gra\1de par
te da Lu6tania; com huma pOI"c;aõ da 
Provincia Carthagineza, que Ce eaeo
dia _ até ás vifinham;as de Toledo ~ e 
elegeo para fua Corte a Cidade de Mé. 
rida. Alguns dos Wandalos., e dos Se. 
Jingos occupáraõ a Andaluzia. Outrol 
das meCmas Nações., com os Suevos, 
dividiraó entre 6 a Galliza , e o rtr
to da Lu6tania; tudo regulado de ma
neira ., que Lisboa., e a terra., que cor
re pela cóna marítima até ao Minho, 
el'a dos Suevos. O renante dos Wan-

-dalos ficou dominando a Canella a ve
lha; e Cegundo fe prefumê, as -Afio. 
Tias., Bifcaia, e algumas terras de Gal
Jiza fe fufientára6 firmes na fé., e obc .. 
dieneia ao I mperio Romano até á fua 

to .. 
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total expulfa6 pelos Godos em dura., En yut,. 
e dilatada guerra. 

Quando pareciao mais unidos os 
naturaes , e e(lrangeiros, a .ambiça6 
que denempera toda a boa harmonia., 
perturbou a que fe ouvia deleitavel en
tre ellas gentes. Ataces., Set\:ario da. 
doutrina Arriana, que fe deixou domi
nar daquelle monfiro indigno das Co
roas., atraltou com rapidez a Celtibe
ria , e Carpelltania. ElIe fe moChou 
com remblantetrille ao Rei dos Sue
YOS Hermenerico fobre Lisboa ; tQ.o 

mou-Ihe algumas das flias terras, e ar
rafou até aos fundamentos a que en
taõ ~ra memoravel Colimbrla. hoje 
chamada Condexa. ~uizAtaces perpe
tuar a memoria da fua· conquifia'l em 
que entendeo que o feu valor obrára 
eCmeros gentis oppondo-fe a. huma re
fiaencia animofa. Elle efcolheo as mar
gens do Mondego para fundar na iI
lunre Coimbrà hum Coloífo immortal 
para gloria das fuas façanhas. Obra logo 
no principio feita com magni6cencia ; 
mas impiamente traçada, por ferem ar. 
{entadas as pedras na cal molhada corn 

o 
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Era vuJg~ . O fuor dos Bifpos, e Sacerdotes, catfvos. 
pelo Rei herege nas corr..:rÍas paífadas~ 

Hermener!co era muito bizarro., 
e muito valente para' foffrer calado o 
injufio rompimento de Ataces. EJle ., 
confederado com Gunderico, mar
chou com bailantes forças a impedir 
a obra ., em que achou occupado ao 
valerofo ALmo. Sem largar de huma 
maó as ferramentas., tendo na outra as 
armas., Atacés atacou o~ Colligados 
com tallta corage., que lhe fez oex
ereito em pofia~. Como vencedor 
aguerrido., elle roube profeguir a vi
doria, e recolher della vantagens. Ata
ces elUmou por hUlna das mais gran
des recolher-fe á fua nova Cidade acom
panhadó da virtuoCa Cinda funda, , filha 
de Hermenerico, que lha deo por mu· 
lher , acabando a guerra em alliança 
feliz, que deo origem ás illufires Ar
mas da Cidade de Coimbra. 

Taó grande ecco fez o eIhondo 
das proezas de Ataces., que chegou 
aos ouvidos de Honorio em Ravena. 
Quando elle Centia ó efiabelecimento 
dI! Confiando em Franc;a; o de Ataut-

o fo 
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10 na Gallia NarbonenCe; os cuidados :Eravulg. 
fe lhe augmentáraó com a notícia das 
Invasões de Ataces nas terras ~ que em 
He.fpanha feguiaó a voz do Imperio. 
N ella fituaGaó critica Honorio tomou. 
o expediente de ordenar ao Príncipe 
Confiancio ~ em q ue acabei de fallar ~ 
que marcha{fe com forças correCpon:-. 
dentes.a reprimir os infultoscometti-
dos em FrallGa ., e HeCpanha. A. pri-
meira expedi'iuó do grande ConfiançiQ 
foi em FranGi contra o Tyranno do. 
feu mermo nome, que elJe fitiouna. 
Cidade de Arles. Perdeo a corage o 
ururpador, e prefumio falvar a vida' 
trocando a Toga Imperial por huma 
cogula de Religiofo; mas na6 lhe va-
leo a invençaó pa!"a efcapar á violen-
da da jufia, e merecida morte. 

Desbaratado 't e morto o pai., 
Confiando vencedor determinou dar 
o mefmo fim a fcu filho Confiante. 
Quando contra elle movia as armas ~ 
foiaviz~do como o Capita6 Gerondo; 
tambem rebelde a Bonorio., e que; pe~ 
lo defunto Confiancio fuílára em BeC .. 
panha a .C,rperl,tania, , . e· Celtiberia.;; 

.,.. ha-
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Era tUl,. havia tirado a vida a ConA:ante em Vje~ 
na do Delfinado. Efla morte facilitou. 
a Geroneio fazer acclamar por Impe
rador em Hefpanba a feu amigQ Ma .. 
xi mo , e querendo teimoro fullentar. 
lhe o titulo , os foldados Romanos 
zOll)bando delle, e da fua covardia, lhe 
derrotára6 o proje~o com a perda da.. 
vida. E(maiou Maximo .com a falta. 
do feu Proteétor mais indullriofo , que 
válente-, e para evitar 6m femelhante~ 
anteS que huma morte de cllrondo., 
efcolheo huma vida miCeravel, oceul
to, dcfconbeeido, e pobre, mas fem 
fullos, no interior de Hefpanha. 

lullamente- 6ava Honorio do fa
mofo Conllaneio o complemento da fua 
felicidade á villa do modo faeil. com 
que elle havia diffipado arebelia6 de 
FranGa, e rellituido a Provincia de ln- -.. 
glatenoa. Encarregou-lhe o Imperador 
a guerra contra feu cunbado o Godo 
Ataulfo, que atacado por Confiancio, 
foi obrigado a abandonar a Gallia Nar
boncnre" e a entrar em Hefpanha pe
lo Ruifelhon. Em Catalunha fez Ataul
fo o fcu alfellto; elegeo por .Col'te a 

Bar-
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Barcelona; foi adiantando as cODquiaas Era yu1g; 
até dominar Hefpanha. como irá mor. 
trando a nolfa Hi aoria. 

Taõ defmedido era o valor, e dex
teridade de Conaando, queobrigoll 
o dos Godos a fufpender a ferocidade, 
a refpeitarem o feu nome, a admiti
rem propoftas de paz com o Imperio. 
O Rei dos Alanos Ataces teve por in. 
decorofo feguir eae exemplo, e fendo 
grande o feu poder , como feMor da 
maior parte da Lufitania, e deoutros 
muitos Efiados, fiado neUe, naô foi 
continuando as conquHlas fobre as Ci
dades Romanas; mas tratando as N a
ções WandaIa, e Sueva com magefta
de de Soberano, fendo todos compa
nheiros, A arrogancia , e a ambiçaó 
de Ataces amm foraó ao longe traçan
do a fua ruina pelos mermos meios, 
por onde elle Ce dirpunha para avan
Çlr os intereffes, e a gloriít. Toda HeC
panha principiou a arder com o fogo 
da guerra, que elle atÍ(,ou para de.vo
rar aos Selingos, e W'álldalos, como 
fq aos vexados pela iniquidade podeC-

• fem 
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rem fartar imigos, que OS livraifém dlB 
niaos . dainjulliça.·' " , 

Entaá fe amou Confiando :com 
WàJla" Rei dos G('dos, 'que' do tem
po d'e At'aulfo ficáraõ dominando em 
Cataluliha , 'para repararem' o golpt: • 
que podia ferira ambos 'nos Ellados 
refpeaivos~ 'Oslnavos'campos 'dUmu
Jados Ce Íltacáraó nos contornos de Mé. 
rida, hUl,n' 'empenhado em ganhar ter· 
ias alheias ; outro rdoluto em funen
ta; a~ proptias. Largas huras aby[mâraó 
as gentilezas de' Ataces' a' corage dos 
Romanos, e dos Godos em' hUlDá ba .. 
talha, aonde múis que' o valor, briga
va ,. e fe batia huma emulaçaô com ou
~ia~, Para naú ganhar a viétoria, pare
ce que foi neceÍf:trio perder Atace~ ;a 
'Vida, e ró ena perda fui urigem'de 
todo o el1rago~ Abandunáraó a campa
nha as. reliquias' del1roçadas; humas 
bufcando em Galliza o amparo de Gun
derico , que pouco antes haviaú tra
tado como inimigu;' outras achároo re~ 
f~gio entre os Suevos de Lisboa. 'C6n'!:" 
lando naó recolheo em Hefpanha os 
frl.!tos da viéturia pelo dtdmar a Ita-

lia 
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I liá" a rebelia6 de 'I'ertUlo ,que aperta- Efl ,uJ,~ 
( 

va os eCpiritos de Honoria. Antes de 
partir encomendou elle a guerra a reli 
amigo W--alia, que plllfava com defem~ I baraço pelas terras mais efcabrofas de 
HeCpanha." " " 
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Sobmmo .. atemorizado com os ripiO: 
dos progrelíos de .\luico., lhe cedeo 
as Gallías., c a Hcfp;mba por conre
lho de Stilicun (cu princo., com con
dic;aó., de que n3ó molciuna :IS outra. 
Provincias do Imperio. 

Acceitou Alarico OS partidos; 
mas StilicOD (em palavra intentou com 
exercito poderoro impedir-lhe a paffa
gem dos Alpes. Jul1amente cfcandaJi. 
1àJo da per6dia o magnanimo Godo, 
cUe talhou em peças as tropas de Sti
licon., e voltou á Lombardia para mof
trar o feu refemimcnto a toda Italia. 
Efie projeéto lhe levou o refio da vi
da., e naó fendo elle do no6"o aífumpto, 
nos voltamos para Ataulfo, fObrinho, 
e Succcfior de Alarico., que continuou 
a vingança do tio [obre Stilicon e01 Ita
lia ., até ao e[calamento de Roma t 

aonde fez prHioneira a Placidia Galla., 
irmá de Honorio , que elle recebe9 
por mulher, e depois o foi do grande 
Conflancio, como fica dito. Em Atilul~ 
fo pois teve principio o Reino dos 
Gofios em Hefpanha., que lhe foi dada 
em dote pflo Imperador feu cunhado. 

. lil-
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E~le muito 'poderofo com a uniaó Era \'lIJ~"T 
dos Efiados de Italia, que berdára de 
Alarico ., ao ~ovo dominio de Hefpa,,:, 
nba., quiz profeguir, contra omefmo 
Imperador as idéas de Alarico ; mas 
os rogos de Placidia; que elle amavq. 
com extremo , obrigáraó a fufpender 
as armas. Os foldados 'porém, q~efta 
falta ,da guerra, fentiao a dos defpojo$, 

,tiráraó a vida a Ataulfo., e a alguns 
dos reus filhos. O mefmo f-uccedeo a 41" 
Sigerico reu Succelfor" porque inten-
tou confervar a paz. W alia., ainda que 
tinha as mefmas idéas pacificas., c~ 
mo a confedera,Ga6 com Confiando, 
em que acabei de fallar ~ o,obrigoua 
pegar nas armas., os vaífallos ficáraõ 
fatisfeitos, elle goo.ofo com a viéto-
.ria ganhada fobre 'o Rei Ataces., e re
foluto na aDfeneia de Confiancio, para 
leaHã a contipuar a vantajofa guerra em 
Hefpanba. , , 
.' Os Ala,nos derrotados com Ata
.cesn_ batalha, referida vivia(S em foce:
,gO na foc-iedade dos amigc;>s ., ,que osr!! .. 
.cebêr~õ , ,qu.ndo Walia, atacava aos 

, Wandalos ... e Seling9$., de Andaluzia • 
. ' " :rOM.II. 'D Per-
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Eta vulC.Perfeguldos elles de inimigos tal) po
derofos, Ce offerecêraõ, para lhe 'au
gmentllrem' as forças, ao Rei Guudeo
rico, que oS recebeo mais com poli
tica 't que com caridade. Os Alanos 
que antes haviaõ procurado a protec
c:;aó do mefmo Principe., elles ao con
trario foffria6 mal a fugeiça6., e roga
dos pelos Wandalos, e Selingos An
daluzts taõopprimido~ pelos Godos., 
negára6 a valfalagem promettida a Gun
derico, pegaraó das armas, e recobrá
raó furiofamente as fuas terras da Lu
fitania ~ e da Provincia Carthagineza. 

Muito tempo eftivera6 eOas gen. 
tes fem Rei., governadas pelos Ceus Ca
pitães, e reconhecendo o Imperio Ro
mano com alguns tributos., que enten
dêraõ meios necetr.·uios para a cOl1fer
vaçaõ da fua liberdade., e focego. Di-
2em que com p favor de Hermenerico, 
Rei dos Suevos- de Lisboa., fundáraó 
elles a Villu de Alenquer fobre as rui. 
nas da antiga Jerabrica., fe he que eC .. 
ta Cidade naó tinha 'a fua fituaçaó no 
Jugar., aonôe efiá agora Povos. Elles 
lbe pozeraó o nome de AJenkerkina , 

que 
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que no reu idioma Germanico queria EII vut,~ 
dizer Templo· dos Alanos. 
. Por efl:e modo Lufitania, e Gal. 
liza viera6 a ficar na fogeic;a6 de Hcr
menerico, de Gunderico, e dos Ala
nos ; mas entre todos os ERados 80-
reeia com vantagem o de Hermen.erico., 
e os Lufitanos Ce davaó lor muito fa
tisfeitos , porque tinha livre o exer
cicio da Cua ReJigia6, eera6 admit
tidos a todos os cargos honroros da 
Monarquia. Efta beUa harmonia os unio 
tanto .. que na6 fe difiinguia6 Lulita
nos d.e Suevos; todos tinhaõ o mefmo 
nome .. que conferváraõ largo tempo~ . 
ainda debaixo do dominio de outras 
Nações .. na6 lhes fazen~o alguma in
juf'ia ,a ignorancia popular, ou huma 
etnulaCjaó advertida, que chamava Se:
rofos aos Lufitanos. 

NeRa ·tranquillidade vivia6 elles., 
quando Gunderico, ambiciofo por fu-

I geitar a~ Alano~ da Lufitania, e ao. 
Selingos de Andaluzia .. declaroLl a gQer'; 
ra a Hermenerico. ElIe fuppO'Z.. que 
vencido ef'le Príncipe, tudo o mais. lhe 
.fica va facil; que o logro de todos os 

D ii pro-
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projeétos feria confequencia dehumr4 
triunfo. Muito pelo contrario do que 
penlava o Rei Wandalo foraQ os lue
ceifas da guerra, ,e~n q ue o Sueso o 
iibateo de maneira., que fCII} honra, e 
fcril ,domínio foi obrigado a refugiar-fe 
'nas Ilhas de Maiorca., e de Minorca. 
Depois fim fahio elle dellas Ilhas a de .. 
:vallar HHpanha: ,alfolou Carthagena; 
IDas quando ganhou Sevilba., e quiz, 

.faquear a Igreja do Martir S. Vicente, 
,ha queql aifegure., que () Demonio o 
affogara entre as fuas portas. Su~eedeo 
no Reino a G undeí'ico [eu irmaõ Gen
[erico, que diiem fer ballard(), 'e que 
foi hum P~incipe digno do Imperio Ce
naó manchalie as [uasbellas qualida-
9cs ,com, a)llfame noàoa da apoíl,aúa. 

1 á havia dous anuas., que o graQ
de General Corillancio era fall,l;eido., 
e nefie que va,mos tratando pagou o 
1mperador Honorio o melmo tributo da 
mortalidade: Perda de duas vidas para 
trazerem., e rcduz~rem o Imperjo Ro
~all~ a tal abatimeqto, que daqui em 
~iante osSuceefToresde Honoriopa
I;eCÍaõ, antes que Sober~mos, huns per-

teu-

.. 
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tendentes do Domirlio. Affim o prind- Era ,·ul, .. 
piou a veTo Mundo 'em Valentil1'iano ' . ' 
III.:, [obrinho ., e Succeífor de Honó~ 
rio, em nada filho do memoravel ConrJ 
tantjn()~ Enta:5 alagâdo o Imperia por 
Nações ferozes, naó fe pbdia reme-
diar, ',nem foffl'er tanto' mal; elle por 
toda " a 'parte febtirido ruinao; iguaes 
C<lu[adas por 'armas difl'erentes. ' ' , 

Na éarreira deRes aflnOS entrál'aõ 
.os Wandatos em Africa, 'que defde cn;. 
taó principiou a perder' oexpterrdOf 
luminofo das SCÍ'encias:., e. dos 'grandes 
homens' ~ que a ilIu{hlfraó ., li1ém lCiâS 
enormes c'rueldades, qUe nel1aexecU" 
táraéS aquellesho,[pedes deshumllnos '! 
os Francos tonl o reuReiFaramUIidb 42 3 
'na frente, invadíta5 'as GaHiàs, don-

I de foraó expúlfandoos Gódos; os Pi-
'aos accomettêraõ a Gra6-B,;etanha : OS 

Lombardos inveílíraô a Italia:;' os GO'o 
dos COl116 nós vamos referindo and3valS 
fenhores ' de Hefpanba.Pouco depois o 
formidavel' AttHa ,chamad<> o 'AçOute 
de DeOJ, com os [eus Hunos, Olho
Godos., Cepos, RQgios ~ e outrasN~ 
;~ões bellicofas, vencida a Lombardi ... , 
" ::. . , "',' ~ a~ 
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Era ~J:. appareceo efpantofo fobre Roma, don. 
de o fez retirar como vencido a fagra
da prefeneja, a forc;a fem reíia~ncia da 
venera vel Peifoa do Papa S. Leaõ. 

Quando morreo Honorio era Rei 
dos Godos., c Succeifor de 'W alia ~ 
Theodorico., que deo elegantes pró
\Ias do [eu valor em muitas occaíiões de 
11Onra. Depois de Qbrar proezas grandes., 
e ,de dilatar as conquifias., elle morreo 
glorio[amente com as armas na maó 
na-memoravel batalha., que elle., Me
Joveo, Rei de França, eGundicaro~ 
Rei de Borgonha, deraõ a Attila nas 
campinas de Orleans. No meio pois de 
tantas perturbaç6es da Europa., parece 
nà6 podia6 gozar completo o defejado 
focego Hefpanha, e Luíitani:t. 

Principiava o reinado de Gen(eri. 
«:0 , irma6 de Gunderico ., Rei dos 
Wandalos., quando Eeio., General do 
lmperio., em plena marcha vinha com 
grande exercito para reprimir a furia 
80S Alanos ., e tomar fatisfaçaó dos 
damnos., que Gunderico fizera nas ter. 
ras fugeitas1lo mefmo Imperio. Os Ala
nos o e[peráraó com excellen~e igual .. 

da-
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rlade de valor, e formatura; e Edo , Era vPJg. 
vendo a fortaleza do campo , Ce reti-
rou., ou circunCpeé\.o , ou medroCo. 
Canino" que lhe Cuecedeo no cargo, 
como de Africa vier. em [eu foccorr~ 
o prudente, e ,,81erofo Bonifacio, CaC. 
tino logrou algumas vantagens em 
quanto obrou pelos [eus conCelhos. 
Deílruida porém a boa harmonia entre 
ambos., auCente o Conde Bonifacio . .pa. 
ra o eeu governo de A frica ,e mor-
to o Imperador Honorio os negocias 
do Imperio entráraó a Centir en~ Hcf.. 
panhaa meema decadencia das outras 
Provincias ., que eu deixo referido. 

Recolhido Bonifado ao Governo 42.7 
de Afrlea , elle fe declaro·u rebelde cem-
.tra o Imperador Valentiniano. Para fue
tentar a revolta com maiores forças, 
~lle perfuadio a Gen[erico., entaó per
feguido por Theodoredo, Rei dosGo-
dos., quizcfi"e palrar 4queIJes Paizes com 
os feus Wan~alos, e alguns Alanos, 

.que nelles ac.hariat> terras para eaabe
lecer hum domínio , occac,6es par,a 
acreditar o valor. Acceitou Genferico a. 
olferta ,e defta Cua palfagem a. Afriea 

rc-
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Eu tUJg.l rerultou nella a célebre perreguiçalS 
Wandalica ., que afiolou as fuas Re
giões. e naó he do meu afTumpto. 

Como a retirada de Genferico dei
xava o campo livre ao Rei Hermene
tico para dilatar os ambitos da fua M~ 
narqúia, elle a ampliou pelas partes de 
Galliza, e com todo o dominio do Rei
no Lufitano quaíi pelos mefmos con
fins., que tem hoje. Em contrapofiça6 
as idéasde Hermenerico, o Imperador 
Valentiniano entendendo do retiro de 
Gen[erico lhe feria fheil a reconquiílà. 
da mefma Lufitania, habitada pelos 
Suevos, e A lanos; mandou contra el
lesdizem que ao [eu General Sebatlia
'no, que ganliou Lisboa aos primeiros~ 
'Mérida aos fegundos. Mas os Chéfes 
-Romanos como eílava5 no Seculo de 
fel"" rebeldes a feus Amos, Sebatliano 
'entrou no número delles; tomou o ti
:tolo de Rei' fobre os Eílados de Hefpa
.nba, que lhe durou pouco tempo pelo 
'privarem da vida, e da dignidade os 
:11lefmosque Iba conferíra5. Com a fua 
,morte retlituíra5 os Alanos, e Suevos 
,as precedentes perda5 ,e pozeraõ o [ell 
, E~ 
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Ea~do no explelldor antigo com' fac;a- Er~ vulg. ~ 
ooas novas.' . . .' .. 

p(i)rém o Rei Hermenerico, já 
cançado de trabalhos, opprimido com 
o pezo dos annos." e de numa grande 
molcfiia .. elle entregou o Reino a [eu 
filho o feliz Rechila; que recolheo do 
pai maior heran~a no exemplo, que no 
Eítado. De hum, e ·outro tirou ~lle 
forGas para exercitar virtudes moraes , 
e ganhar vid:orias iUuA:res. Para OCOlll-

bater o bufcava Andebalo·, General dI) 
Imperio, e .Rechila lhe poupou '0 ca-, 
minho, Cahindo-Ihe ao encontro nos 
campos do Xenil, aonde cm ranguino-
lenta batalha lhe tirou a vida. Huma 
"iétoda taó. completa. teve por coure
quencia o rendimento de toda a Anda
daluzia , de Mérid.a. da LuGtania; mas 440 
ena foi contrapezada com a morte de 
Hermenerico;'[eJe póde chamar morte 
a de hum Pai', que deixa no filho a 
imagem viva das virtudes, e qualida-
.des. Na ViIla de Bretonio , junto áde 
;Vianna de Caminha, acabou eíte bom 
.Rei com faudade dos Vaffallos, dos 
;elhanhos cam inveja, bem reputado ,de 
todos. Rei 
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Er. vu.~ Rei ao roermo tempo be1ticofo"l 
.e politico Ce moRrava Rechila a todG 
o Mundo, duro em combater, illu
minado para confervar. Elle. quando 
triunfánte, adverti o , que valia mais 
governar bem, que ampliar o Imperio ; 
e tendo o feu muito dilatado, reCol
veo-Ce a defmembrallo para melhor o 
reger. Elle largou aos Romanos.as Pro
vIncias Carthagineza, e a Carpentania, 
e confederado c'om elles, confervou 
em Reino grande reputaCjaó fublime. 

448 Sómente oito annos fobreviveo a reu 
pai, e tambem na morte naó teve que 
fentir, por deixar em Riciariohum fi .. 
lho no valor, c talentos igual, na Re
ligiaó, e virtudes chrifiús maito mais 
feliz. 

Achou Riciario hum Reino dila
tado; mas inquieto pelos efpiritos in
trigantes, que trabalbaõ por todas as 
maneiras para fazer proprio o que per
tence , e ró deve pertencer ao com
mum. Infpirou-Ihe a fua poiitica, que 
para pôr o Eílado em feguranGa ., folfe 
dando morte a todo~ em fegredo , com 
efpecialidadc aos eeus parentes, que Ce 

ti- , 
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tinhao deixado dominar do mermo eC. Bra ,ull· I pirito. revoltofo. OppoO:o aos fenti.; 
mentos de feu Pai" e longe de confer. 

I var as fuas alliamias, pegou das armas, 
e naó queria confentir, que dos Pyre .. 
neos a caa parte hOllveífe , nem vef4 

I tigios de Romanos. Por Navarra' prin. 
cipiou elle a guerra, e depois de 'der .. 
ramar o terror por toda Hefpanha, 036 

Ce poupou a trabalho, na6 houve em~ 
baraço , que oa6 vence{{'e para entrar 
~m FraoGa a ver feu Sogro Theodorc4 
do , Rei dos Godos. . 

Com foecorros, e brios novos 45 I 
voltou Riciario para Hefpa!lha, aonde 
foi exterminando Romanos, ganhando 
Cidades , e Províncias ; os Coldados 
enriquecendo· [e com defpojos ; elle fa. 
zendo-fe refpeitavel pela multida6- dos 
.ri.unfos , até vir de[canGar , e dcp()r 
<> pezo delles na Lufitania para ró el-
la celebrar os mefmos triunfos , em 
~uc os fcus naturaes tiveraó a melhor 
parte. No apogêo da,fe1icid~de cfpiroq 
para R iciario a fortuna com a morte de 
feu Sogro Theodoredo , que trouxe 
tómíigo a defunia6, e roturjl. .de Rieia. 

,io 
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Er~ vuJg. 'rià com feu cunhado Theodorico. EJ~ 

~ Je . o ameaGou fem razaó ., de que ha~ 
via .marchar a Franca tomar-lhe miu
das. contas das fuas oftenfas., talvez ima'; 
pinadas.O bravo Godo fe adiantou em 
1ha$ vir dar em Hefpanha ., e junto a 
Aaorga tiveraõo encontro, taó pe~ 
zadô para Reciario , que ficou efmaga
dQ debaixo do valor do Godo, jUllta-:
mente com as antigas glorias da Na
çaó Sueva., á qual o [eu Rei tr,anfpor
tado da muita, fortuna, tra~oua maior 
de[graça. . , 

~U6 Defamparadode todos., mal- feri~ 
do 1 e contlernado chegou Riciario ~ 
Cidadç do Porto; mas como já lhe: fàl..; 
iavaó os apparatos da mageflade; 'co,. 
mo era olhado hum fimulacro de iode .. 
pendehcias ; como <> viaó Rei fert1 fa~ 
zer . mercês ., nem ter'que dar; el"le foi 
Jogo prezo, e entregue a Theodorico., 
que ró lembrado. da inJuria., fem .lhe 
fazerem efpeeie as. razões, de (angue., 

. com deshumanidade lhe mandou cortar
à' cabeça. Com eaa vida acabQu.ailluf
tre geraGaõ dos' Reis Suevos, defceo-
dentes.de Cai:mo,. Pai ,de ~erru:eneri-

. CÓ~ 

! 
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~o , . e com ella eC pi rou a magetlofa Efa: vulg. ~. 
grandeza Lufitana, que muitos feculos 
depois naG reLlituio perda 'taó fenlivel. 

Theodorico viétoriofo de IJum Rei 
faó brav.o ~ fugeitou com f.orças , e 
induarias as gentes até entaó illdoma .. 

! veis ; e abafando algumas rebeliões, 
ficáraó os Suevos dominados peJos Go~ 
dos, taó' affliétos pelas ruinas da Pa..; 

, tria, que depo(ta a incJinaGaó' das ar .. 
mas, fó dcrejavaõ receber da maõ de 
Theodorico hum Chéfe natural , que 

I os governalfe. Sempre os erpiritos Lú
fitanos, ainda no abyrmo dos feusabá
timento~, fufpiravaó por ter a Magef
tade no [eu Throno. Os Birpos tomáraó 
cne negodo á rua conta, eCpecialmente 
Idacio de'Lamego', que na,tena de ou-

I tros paffou a FranGa , e obtendo liçenc; .. 
, de Theodorico para a nomeaçaó, ele

gêraó Rei a Ma[dra. A nobreza porém, 
que naó cf1:eve preCente á fua inaugu
ra~aó, acclamou a Franta, ambos os 
PrinCipes com Jubordinaça6 a Theodo- , 
RCO" que eOimou, a divi/àó para' con .. 
fervar melhor. a fuperioridade •• 

Por 
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Era fIllC. Por efies tempos a céga paixa6, . 
que o Imperador Valentiniano tinha pc ... 
la mulher de Maximo, eflimulou eele 
Tyranno" que fe quiz moflrar honrado. I 

defaggravando a injúria co~ o parreci';' 
dio do feu Soberano. Como ninguem 
fe lhe oppunha , elle Ce fez acclamar 
Cefar , e recebeo por mulher a viuva 
Imperatriz Eudoxia. Elia mais fenfivel 
á morte do primeiro Erporo , que to
cada das ternuras do Cegundo" chamou 
para vinga.dor do feu rangue a Genfe~ 
rico" que reinára na 'LuGtania, e veio 
de Afriea com os Wandalos defaggra~ 
var Eudoxia" matar a Maximo ') e la~ 
~ar o feu cada ver no Tibre. 

C.AP I TU LO V. 

Do fJlÚ fuccedeo 11a Ltljitania depois da 
. dhliJaõ ent1"e. os Reisieleítos Ma-

. drafla, e Franta. 

A DtVISA(3 em que deixamos a Luli
unia 'entre os dous Reis Mafdra nome_o 
ado pelos Bifpos, e Pranta eleito. pe
la Nobreza., eIla na6 tardou muita 

tem-
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tempo em produzir os feus vulgares ef- Era vuJ,. 
feitos. Em guerra inteflina entrou a 
COllfümir·fe 11um mermo Povo , e já 
quentes os animos, ella na6 fe acabou 
com a vida dos dous Rivaes, ambicio-
fos competidores. A Mafdra fllccedeo 
feu filho Remifmundo , Frumario a feu 
Pai Franta, e ambos herdeiros da per
tença6, e do odio, aggraváraó o lnal, 
obfiináraó a porfia, e todas as nodoas , 
que a ambiGaó lhes deixava nas pur-
puras, eraó lavadas com fangue. . 464 

Prevaleceo o partido de Remir .. 
mundo por desfalecer o de Frumario 
com a fua morte. O Rei já em paz 
fe temeo da grandeza, em que achou 
o Reino, naó pelo Reino; mas pelo 
ciume , que caufaria a Theodorico; 
<I.ue com vit1:a pezada olhari;l eifa gran .. 
~eza prejudicial aos feus intel'etres em 
Hefpanha. Mas Remifmundo, fino polL~ 
tico, quando as maiores forças lhe fa· 

. cilitava6 os meios para facodir o jugo 
dos GodOS -; eIle com fubmiffa6 mais 
reverente reprefentou a T-heodoric0't ., 
t)ue fer(a Rei em quanto·elle quizeffe., 
bem entendido, que a fll,ei~1l6 ao feu 

I 1m •. 
! " 
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Eiá vuJlI';' • Imperio 'era para Remifmundo a·maim 
vantagem. '. .' ..: 
. Tanto fe fez Theodorico [enfivel 
a efia igualmente affeétada, e humHian. 
.te teprefentaçaó, que' naó fó confir. 
mou o Reino em Remifmulldo ; mas 
para fublime marca, e real devifa: doi 
.lua e(limaG~ó para com elle ~ lhe maIl
.dou de França huma filha fua para e[· 
pofa. O apparato magni fico com que 
.a Pl'inceza entrou em ·Hefpanha , foi 
ouva demonfiraçaó evidente da com
placencia ·de feu Pai. Grande, bl'ilhan
·te foi eila allianGa; mas nella veioi 
LuGtania hum grande mal. Remifrnun
do ... e o [eu Povo profelfavaó. os Do
gmasCathoUcos: a Princeza feguia os 
erros de Arrio : ella nas caricias do 
thalamo communicou a hereCta ao Prin-

.. cipe ., elle o veneno ao Povo no ei:- } 
-emplo. I' 

4.90 - ; _ ,A{fegura-[e , que cem annosef
. ,tiveraóas, 110ífaS gentes. infecionadas 

,del1e [dfma , e por outros· tantos he 
ignorada a [uccel1àó dos Reis Suevos • 

. ,Pareceq~e o çuidado, que teve [em
,.pre aProYidencia: 'la pure2;a .. da FéLu-. . '. fi-

( 
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litana , a determinou a calligar Com o Era .ul,. 
,efquecimemo a perfidill de{tcs Princi~ 
peso Sim ha quem fe lembre dos no
mesde Theodulo, Vara mundo , Í\·li-
):0, Faramiro, e outros; mai fem ac-
ça6 digna. de Reis até Theodemiro • 
que .deo fim ao C.:i[ma como diremos 
e.m feu Jugar. Outro golpe deCcarre-
gou a ,indignaça6 divina Cobre Hefpa-
.nha ,l)a entrada ~ q ue fez l1ella Eua rí-
'o, Rci dos Godos, que principian-
do por LuGtania as Cuas emprezas , do
minou., e levou á eícala grande parte 
della. 

Dizem-nos, e nos affirmaõ co- 494 
mo verdade confiante, que naqueHcs 
an~10i calamitoCQs confortava Deos en-
tre nós a fua Fé com hum milagre an-
nual indeffeélivd. Em hum Templo, 
que emaó havia, . fuudado no termQ 
da Vi1Ia de; üífcl .ás margens' do rio 
CaOJbra , de que nos àífeguraõ , que 
l,laõ ha muito tempo Ce conterva6 -vel:" 
tigios , eilava hum tanque em' forma 
de Cruz, todo o anno Ce eco :Q,ue nos 
dias da Semana Santa, tempo defiina-
do para o bauti[~no dos millinos, que 

TOM. I. E . nill- ' 
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·l!ra vuí~. nafcia5 naquelle aono ~ os Prelados· {e. 

chavaó as portas até aoSabbado ~n
to: Que nefie dia entrava o Povo.no 
Templo, efe via o tanque naõ ró cheio 
de agua; mas com hum alto, e pro
digiofo cogiillo, que naó Ce derrama
va por fora das paredes: Que o ben
zia o BjCpocom o Chrifma , e que 
hautizado o primeiro minino., fe aba
tia o cogullo., e ficava o tanque razo : 
~e. continuava a ceremonia, e aca
bada. eUa., de repente Ce feccava o tan
que, como Ce nunca nelle tiveife ha
vido agua. Depois de muitos exames 
prudentes, e obferva<;6es circunfpe
ctas, que dizem fe fizera6 para qual i-
6car cae milagre., tida a ve~dade por 
co,aante ,eUa confundia huns dos Ar. 
rianos obfiioados., convertia outros de 
efpiritos Bexi veis. 

Os trabalhos que nas idades que .. : 
trat!\mos , mo)eftavaó Hc:fpanha ., 01 I 
mais Cenilveis tocavaó aos Romanos, 
affim nella ., como em muitas outra, 
Provincids do leu Imperio abatido. To. j 
das as Nações eílabelecidas., e derra .. 
mad ... s por Hefpanha atacavaó as ruas '1 

o· 
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~ -:'. (id4de~ ,. e levav~6 .. em ·preza aos-feus. E,r. ,uli· 
o ~Ampos~ Genfericp.com 05 [eus Wall-

. dalo~ fazia, 9 roenDo na Italia, cain
ça . que o Imper.adorMai,of i~llp .9 veo,. , 
çeo,. e,expulfou . da CampaQia, aonde 
andava de.fpotico, ol?rigando-~ a rec~ 
lber:-fe para Africa: quan!1~ Maioria~ 

. fe prtparavapara na mefma. Afri,(;a rf 
deCcllrregar fobr.e. elle m~is pezadu gol
pe ; o traid~r Ricimero, Gener,al das 
(UIS tropa,s, ;0 obrigou a.de.fpir a pur
pura, e 'lhe fI!andou dar deshumana mOI'· 
te. . 

Seguíra5-Ce a clla novas. calamida .. 
des no Gove;rno, do .' feu Succefior Se
lIero Líbio ,já entaó como eiqueci:' 
dos .05 negociosRomanos na Hefpanha, 
e Lufitania ,e reputàda como prc!àgio 
dos ultlrnos.~arrancosdo lmperiu a ;11-
ya(aõ. de Biq~o, t. Rei ~os Alanqs, oa
,A!enmçs, qye .. lpetteo, a faco, ~~lou, 
confLlmio as mais tlorecentcsProvin .. 
tias.' Riçi~ero fim .defpicpu. tantas in;. 
juria$ ,. e ~arag9s ,tirando a. yjda a 
JJioco. " e fazendo-lhe .0 exercit,u em 
po{la~ na batalba fobre o Lago Beoa
,~ $ . que agorafç ~J1~ma dí,l G,u~rda_ 

E ii rvlas 
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-lrà vúlg. M~s ,eRa vantagem., e todas ' as' maii 
glorias do Imperio por todos os Ena-' 
dos delle 6cáraó abafadaf debaixo da' 

- it:"acçaó, e indolencia dos-Imperadores 
'Anthemio., Olibrio, 'GliceriO., J uJio 
Nepos ., até ao defgraçado ., e -infeliz 
~ugutlulo, que fobio ao Throno no 
'.anno de 475 ., e no feguinte foi lanGa~ 
do delle por Odoacro., Rei dos Heru
)os, que o prendeo em huril Caíleno 
de Napoles ., e carregou de pezados 
'grilhões a todo o Imperio~· ·'i 

Entaó ficou elle debaixo do do mi";' 
nio dos Rêis Herufos, e Oíll'o-Godos, 
governado noventa, e dous annos po'r 
nove daguelles Príncipes defUe Odoacro 
até 'feya. 'Efta' invafaó dos Otlro,Go
'dos., e Herulos em Italià foi (oUeita
da pelo Imperador Julio Nepos, que 
fendo detlhronado por Aúguílulo, quan
do pedia o favor dos efrtangeiros para 
o feu rellabelecimemo\ ' metteono 
Imperio' os inllrumentos da fua ultima 
rui na. Odoaero fim' ufo'u com, mode
'raçaõ da viétoria;' mas como, he raro 
o jugo efiranlio', que feja leve., os Ro-
,manos, ainda que bei:ri' tratados., fc 

I fen-
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fentja6 opprimidos. Era Odoacro in_Era :rol, •. 
caAçavel nas armas, que moveo ainda 
q.uefJtes contra os .moradore~ das viti
nhançu.do Baltico, aonde fez prifio.·' 
neiro a Feletho, Rei dos Rugios. 
. A fav.or deile'Prindpe infelizell
trou por ltaJia Theodorico,., _ Rei dos 
(iodos, que nó Paiz de Veneza der:
r.otou :a Odoacro, e o fitiou em Ra
.. ena. ,Depois de does annos de dlir3 
.refifienc·ia , ene fot obi'igado3 pedir 
paz a Tbeodorico, e a repartir COIU 

,cne o Imperia com gr~des .. antagens 
.par~ ,01 Çodos., que naõ foraa de lUui~ 
,ta dur~aó em França. Com AmabC
Juo~ , lilha delle Tbeodorico , . Re,i 
dos Godos eau !tatia, cafoa Alarico, 
.filh~ .d~E~arico., qee <) era dos Go:- ' 
~os. cJD Hefpanha., e Arfiauo de pro,· 
:fi~lS. Oo·"is, Rei de França., que 
havia .abrat;ado a ReHgiaÕ Catholica., 
'par~ ~. (t11lentar, e promover " p.arâ 
.defender.,e ampliar o Cell Etbdo, el· 
;Ie rompeo COlll Alarico, e. lhe tirou 
a vida na célebre batalha .de Pohiers. 
,çom'efia ,vid:oria perdêra6 os Godós 
~ to~sos ~ominiol.J 'lue tinhaó 
, '.; -". . Cal 
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~ra vuJg. em França, . fem lhes reA:al.'· mais Pra"; . 
Cja forte além da de Septimania, qu~· 
havia'õ recebido da ma6 dos aomarios~ 

S07' Amalarico ficou de tenr~idade''Pot 
lI'orte do Pai :.cda fua menoridade Ce 
aproveitou Gelallo" irrriaÓ ball:atdo de 
Alarico. para lhe' úfurpar o Reino com 
'o efpeciofo pretexto , de que o faziá 
para' vingar nos Francezes a mortc'~ 
'que tiilhãÓ dado a feu irmaó. Affe'làri. 
do cOe defignio, elle contrahio buma 

- allíança com O fobredito Theodorico ~ 
Rei de ltaUa, e campeou viêtoriofo nt· 

S I I Gafcunha, e Languedoc. Porém Theô
',dorico tnaisju({o, qu'eelle, conhe
cendo os illtentos de, Gdafio ; () CJ:
pulfou de Hefpanba pará relUtuirAma!. 
)ari~o ao Reino, ;de que era legi'tlriló 
{enhor. Etle Principe lóbérbo,ecrue1 
herege, foi tà6 pe'rtinlz no 'erro, que 
-até o arrafioua tratar :fmplamente ii 
fua EfpoCa a virtuofa Clotilde, irml 
~e Chilrlebet'to, R ei de F1'an~a, cria:' . 
tia' Coro as Cantas doutrinas de ftiamlii 
Clotil.de.·· Soffreo. elIa as injurias' em 
.fJu;mto da petroa na6 paAãra6 ao car~. 
éter, e á' Religia6 rIDas -defprezado; 

til-
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tudo pelo Principe cego, eUa fe qgei- Era 'fIIII. 
sou :l feus jrmios, que pia, e gene- :. 
roramente eftimulados, vieral) a Her .. 
panha, e com hum golpe vingára6 
da Religia~ os facrilegios, da Magef .. 
tade os deracatos. 

Foi 'morto Amalarico. e lhe fue- Bl 
cedeo Theudis, que desfez os France
UI, e os empatou 11a patfagem dos 
Pyreneos , que na6 podera6 romper 
{em lhes abrir as portas com chaves· 
ele ouro •. Childeberto n.ó pode foffrer . 
eRa affroota {em defplque; e voltando 
• ,Hefpanha-com elUmulos novos, 'o 
furor Te converteu na maior feliCidade 
para o Paiz atacado. Elle o empregava 
codo em obrigar os Póvos a reabraça1' 
• Religia~ Catholica , icabados ,de 
reduzir pelo exquifito milagre de 6ca-' 
lem as fua$ trõpas immoveis, qaaodo 
.quizcra6 110 dia de Domingo atacar 
huma das Cidádes dos Romanos. Sa
.bira5, eaes da PraGa para diffiparcm 
.as que pareci35 eftatuas; mas ellas ti- . 
yêraó agilidade nos pés para acelerada 
fugida, rem. perda de hum ró ho
IDelD. 

Thtu· 
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Tbeudililo fuccedeo a Theuáis ; 
que foi morto por hum Coldado, que 
entrou no feu gabinete fingindo-Ce lou
co. Foi TheudiIilo ta(/) cl'uel, que O~ 
mefmos vallallos para o atfaffinarem '.o 
cOl1vidáraó em Sevilha para huma cea; 
e a dias calamidades dos Godos em 
Hefpanha reCpondiaócomo ecco as do. 
Godos em Italia. Naó podendo Atha
J-i,rico pela rua aprellàda morte pôr em 
execuG::I6 as altas idêas, que lhe inf .. 
pirára Cua mãi AmaRimta ,., filha doi 
Theodol'ico , e Regente do Eítado; 
e1Ja sobrevivendo a feu'filho, collocotl 
m> Tl1rol1o ao ingrato Theodato ~ 'que, 
]he pagou obene6cio com o defierro . 
-para a Ilha do Lago de Rolfena, e 
confentio que os feus inimigos lhe 
til'a1fem a vida. . 

. O Imperador J uOiniano tomou á 
fua conta o defaggravo deO:a Princeza. 
e mandou a ltalia ao famoCo Belizario ~ 
prodigio. de conllancia em ambas as 
fortunas, que perfeguio por toda a par
te a Theodato. ElIe rendeo Napoles, 
e Sicília; acantol1ou-o em huma pe
quena parte do Eílado , e o poz cm' 

conf. 
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conflernaeaó de, fazer acc1amar Rei ao En:vuJ, •. 
Capitaó Vitigo, quc'eramuito ama-
do dos Godos; mas elle mandou atfaf-
finar a Theodató, paral.que fotfe hum; 
traidor verdugo deoutró. ,traidor ~ am-
bos infames. Nefle reinado 'de Vitigo. 
fe fez Helizario al:ifoluto (enhor de Ita-. 
lia: fugeitou Roma, qucVitigoper •. · 
tendeo reílaurar (em effeito., e: fempre. 
pcrfeguidri., à fitiou ,e fez' prifionel-
10 em Ravena com toda a ,Familia Real~ 
que mandou para Conftantinopla. ,'" 

. A Hildebaldo, e a Rvarico , Sue
celfores de Vitigo, fervioo Throha 
de c3dafalço, a Purpura:.de~ ti'io!t~lha.' 
Porém o memoravel Totila com mul
tiplicados 'triunfos renovoua· abatid~ 
corage dos Godos. De·pois de ganhar 
muitas batalhas ,de col1quillar Cida~ , 
des, c Reinos. tambem feJez fenhor 
dcRoma~· aóndeefquea:o a politica da 

I guerra arralbdo de humfuror barbU'o .. 
, O Imperador J uftiniano Ce lafiima~a dos I 'trabalhos de Italia, e ordenou ao fell 

General Narres ,que: na teRa de mui ... 
tas 'trópas vielfe ·termaó. no desbocado 
·cn,. xurro .das fuas oppreCsóe,. ,Variáraó 

, os. . 

• 
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~,.'YUJ,. os fuccelfos com a mudam;a de Cabo t 1 
e TotHa a~ enta6 formidavel, princi.) 
pia,a a Cer huma IrrifaO da fonuna , Cc a 1 

morte na6 lhe atalhára as defgra"as. 
Delle' modo corria6 aquelles annos 

em fuccelfos jornaleiros até.aoGoverno ( 
do ultimó Rei Teya •. quindo declinol! 
de todo o Imperio dos Godos em Italia. 1"1. 

Como cUe era Coldado de muito valor; . 
Narres, ainda que de efpirito arden~ 
te. refolveo-fe I obrar r~portado ,. para 
que a confiança Ílldifcreta naO maio. 
gratre nos triunfos a gloria ~ que' Ce ad. 
quire com a circunfpecça6 bem régu
lada •. ElIe caminha,a ,a palro lento i 
mas innundando a ltalia ,com huma 
torrente de vid:orias:, que ti"era6 per 
confequencia 'a reaauraça6 de, Roma •. e 
a conquifla ;demuitas. Provincias. Oe· 
cupada parte das fuas trópas em fitiar 
• Cidade de Cumas • Narfes empenhado 
em fullelltar o fitio, Teya em focc.or· 
rer a PraGa ~ traváraO o ultimo conSi
do, que decidio a caufa contra 01 

Godos. Hum dia inteiro duiou a hor
rorofa batalha , e morrendo nella o 
bravo Teya) ain~a os feul Coldados. .. 

. . rc ... 



, 
D~ PORTt1GAL, LIV~·~V. 7) 

renováraó no ftguinte : ma~ faltand~- Era \'DIlo 
lhes o efpirito generofo 4 que os ani •. 
m.ava, h.ouve .de ,ceder o caprilo , . já 
cançada a obfiinaça6. AlJirri acabou-o 
Imperio dQS Godos em Italia depois de 
competir tantos lemposcom o Imperio 

. formidavel dos Romanos, e palrou .• 
fazer alta figura em Hefpanha. até .ao 
Reinado do infeliz Rodrigo, como irá 
moLhando a Hiíloria. 

LI-

;,..-" .. 
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CAPITULO {. , I~ 

Contin1lllf4Õ do Rtinado d8s Godos, eDil- 1, 

IraMo II He{panhlJ, defde Agi/a até III; 

/lO Catho/iço Rej &earedo. I 

QUANDO em França, e Italia ICOO" 
tecia6aosGodos os [tlccefl"os, que 

acabo de referir, AgUa era Rei ., eil 
governava aos Godos: de Hefpanha. 
Elle fe emba.raçou com,ós Cordovcze5; l 

controver6a., de qlle tirou ta6 poucas. I) 
vantagens., '1ue vencido, e roto, teve ,I 

de bufcar ó refu,$.i9 das terras de Lufi- 1:1' 

tania. NelIa.s refez ;JS forças para mar-
char contra Atanagildo, que levantaD- I',. 

do·fe com Sevilha., e ajudado do favor, 
e trópas do Imperador J uCliniano havia. I 
tomado o titulo de Rei de Hefpanha. 
A gila foi taã infeliz neGa expediça6, 
que ás maos de Atanagildo perdeo a. 
vida, e nellas lhe deixou o Reino. 

Ata-
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~tá~agildo, que influío os VaAàl10s do i)iw~ 
feucompetidor para· em Meridã lhe 55 .... 
darem a morte, agora a recooheceraõ 

I todos feohol' do Duminio dos Godo. 
~11l Hefpanha , que ampliou com o da 
Lufitania defde a foz do Téjo , até ao 

~ Promontoriu Sacro ou' Cabo de Sa6 
Vicente. Como porém aoS ufurpadores 
a enormidade do crime na6 os deiu Co:
cegar com remorCos , a Ataoagildo en- '.', ~ 
trára6 a caufar· fuRos 0.5 mermos Ro-

~ manus feul auxiliares , que a tom de 
amigos Ce· hia5·apoderando· das Cid": 
d~. . ~ 

.' Faz-Ce AtanagHdo lembrado na 
I: Hifiuria 'por dizerc!m os ·;.t\taides de 
I Portugal'" que trazem delle a origem; 
I " .e. ~por fua filha ,Brtmiquilda.:, mulher de: 
r ; Sigeberto , Reh!e.AufiraHa" .~depois 
,de Mcroveo, fifho de Chilperico, Rei 
~ de Fran~a.' MaiS que fcvéra. he trUre 
\ ,·a. critka ,: que contra eaa Princeza cf'!" 
I "cr'evêra6 as penas do Monge Aymonio, 
I ~e'Fredegarfo ,e do. Abbade Jonas. EI
I . .tas a piotaõ a todo o mundo hum re~C'
I p,taqJlo ,de 8"ar~za , de ambiGaõ, de 
~. 'ira, de peródia, de crueldade, eia 

. fim , 
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, _fi .,.! fim., 'hum fell'Iinario de luxuria, e im-

" " pudickie.Mas a [eu favor Ce. pozera6 
em campo os d.ous SalTtQS Gregorios 
Magno., ,e Turonenfe~' que com -a fua 
~uthoridade alimpáraó a immundicic., 

. que llas correntes pura~ da HHloria lao
Gáraõ aquellas trez fontesinfeé'tas para 
ntanchar a reputaçao, e· a purpura de 
hUma ·Rainha. ' .'," .. 

564.. Já por cnes annos tinha efpil'ado 
. o Seculo do Scifma., que.in6cionou os 

Ilofios Suevos, e [obre -elles reinava 
Theodemir<'. ,El1e tinha :a fua . .corte 
cm Braga., e profctTava o A r ri aniCin o ; 
mas veio a abjurallo tocado do mila
gre com que S" Marti·nho Turonenfe lhe 
curou hum filho jádefamparadvdas 
forças da natureza, e dos foecorros d4 
a'rte. Agradecia Theodemiro a grà'ia 
ao fcu' fíll}to bemfeitor com mandar vir 
de França entre os apparatos de pom
pa brilhante buma Rcliquia fua. Deos, 
que paga as boas intenções além.do q.uç 
ellas merecem, qpandoo ReFerpera.~ , 
va hum pedaqo do corpo :de S. Mart~ .. 
'Ilho morto. Elle lhe mandou. .• 1a fua 

.. f;ompunllia oUtro S. Martt.ob<?vlvo, ) 
e 
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e "inteiro, mandado pelos feusimpulfos ~rII,. 
Cupetiores defdc a Grecia . para aniqui-

:s lar o Arianifmo na LuGtania. Foi eRo 
regundo S. Martinho 8ifpo na Igreja"de 

I Dume, que o Rei Theodemito levan-
tou com a invocaGaõ do primeiro. 

1 . Elle diRipou as denfas nuvens da 
herda, e reRituido o Povo Lu(itano 
'fua antiga crenc;á , tratos o Rei com 
o Arcebifpo de. Braga Lucrecio, d~ 
convocar hum Concilio na fua Igreja. 
que foi o primeiro, aonde houveraõ 
"e.6niç6es de Fé. refórma de coílumes,. 
com a repartlçaõ, e ter~lOS das jurif ... 
dicçóes de cada Diocefe: tudo regula
do, e di fpoRo cmn tal acerto, que Q 

Rei '\'Wamba nada illnovou na reparti
,a6 geral , que depois fez. Com_ 
gloria deter confeguido .eíles triunfos, 
tanto mais eRimaveis, quantt> fali mais 
fortes 'os inimigos da alma ~ que os 
do corpo, morreu o catholico Rei S70 
Tbeodemiro; e além della , com • 
confolac;aõ 6ledeixar em Adamiro bUlI) 

SucceR'or , que fendo filho de mHagre, I 

I. mereceria ac[pecial protecc;aõ do eeQ 
\" para fazer feliz oreu governo.' 

Dous 
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EI' \'UJ,.: . Dous ·almos antes da morte do 
Theodemiro havia 'efpiradó' em Italia 
b Reino dos GodéS, como di1femos" 
é Cobre a Cua. rúina Ce fundou o dos 
Lombardos, como vamos a ver •. O Im
perador r ulUniano.. motirando a pef
foa ingrata, ou a magefiade .efquecida, 
entrou li tratar' a Nar.fes depois de ven .. 
cedorcorn tantà iafl'ercza ,que Ce cC
quecco' da fi de Ifdade. (ó para lembrllf 
I injuria, mudando para 'perfidiá a, que 
{ó devêra fer dor. Elle .chamou. elU 

fegredo a Alboino., para que vidre a 
Italia, menos a foccorrello, que a der
picaHo. 'Cdmhuma poderofa armada 
entrou nella o novo hofpedc, e levan
,do tudo' a ferro, fangue, e fogo,.f~ j 
menteefcapáraó da fugeic;aó., e d~ I 
eflrago Roma, Ravena,. c poucas das , 
Cidades'maritimas. ' .. 

Godos, e Romanos ficáraóquati 
<Ious Seculos dominados pelos .Reis 
Lo'mbarJos ddüe Alboillo-até Defide.-: 
rio, 'I ue no anno de 774 foi..detlh rona .. 
40 pelo esforço do Imperador CarloS 
M~gno.· Povoár~ó 09 Lornbardc,>s ~ QU 

J .. Ql1gobardos, aílim chainados. em ra-
, - zaó 
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~I 'Eaõ das fuas barbas longas, ou com- Era vul,~ 
pridas., a Gallia Cifalpina., que del-

i, les tomou o Dome ,de -Lombardia ; o 
entráraó a t:azer-fe temidos dos vi fi-

"' nbos., célebres entre os diílantes, de 
() lodps refpeitados. Naó tardàraó elIes 

1 
e:' 

:1 

muito em querer exterminar o Gover-
no Real, e para iífoelegêraó trinta Ca-
pitães, que cbamáraõ Duques, e tive-
raó fuprema authoridade fobre o Povo 
por ef pa~o de doze annos. Efies Prin-
cipes , aberto o caminho de Arimino, 
com huma corrente prodigiofa de vi
c.torias, dominados os Godos, e Ro
maQt:>s, tomáraõ a U mbria, parte do 
Piceno até ao ApeniDO., a Regiaõ dos 
Marfos., Pelingos ., Samnitas , toda a 
C:Hnpania , excepto N apoies, c. o mais 
Paiz até Roma; ficando o refio do 
Reino de Napoles, menos o Ducado 
de Benevento, na. fugei~aõ do Impe
fio do Oriente. 

Q,uando os Godos, e Romanos 
participavaõ ·das' defordens de !taUa, 
huns, e outrOi nos Domínios refpeéH
vos confervavaó o explendor em Hef-

Ij: panha_ O dos Godos ainda fe fez m,ais 
J TOM. II. F. lu-
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Era vulg. luminofo ce:vn a extinca6 do Reino 
dos Suev.os, a que nos v'ai conduzindo 
a Hiíwria. Com felices aurpicios havia 
Ariamiro {obido ao feu Throno, por 
applicar os primeiros cuidados de Rei 
aos negocios da Religiaó. Imitador dos 
exemplos de feu Pai Theodemiro ~ 
convocou o fegundo Concilio Braca-
renfe, confultançlo primeiro a S. Mar
tinho de Dume, que tinha fuccedido 

S77 a Lucrecio no Arcebiípado. Preparado 
com o zelo, que molhou pela Igre
ja Santa, pegou Ariamiro nas armas 
contra os Póvos Rucones, que alguns 
entendem fer os Aragonezes , outros 
os Navarros, e com guerra terrível 
os deixou domados. 

Pertul"bou a Ariamiro o gono das 
vié\:orias o herege Godo Leovigildo, 
(jue feu irmaó Liuva, Rei dos Godoa 
da Gallia Narbollcnfe , elegêra por 
companheiro, e Succefior nas terra,S 
de Hetl"anha, e que com grande po
der appareceo nas frontei ras de A ria
miro , bem de[cuidado de [emelhantc 
vifita. Depois de muitos enragos, do 
impoffibilitado o Rei para a relitlencia, 

el-



I 

t 

.1 

~I 

DE POU'UGAL , LIV. V~ '!f 
elle teve de pedir huma paz., que mo- Era ,uJ,~ 
deratre a ambic;a6 de Levigildo, e di-
tt:ldos os Ar~igos , fenaó pelos efpirito. 
do valor, pelos apertos da neceffidade. 
. . De Cua primeira mulher Theodo. 

n., filha de Severiano, Duque de Ca
libria ; tinha já Leovigildo aos dou. 
Principes Recaredo, e Hermenegildo, 
fruél:os efpeciofos de roim arvore, fi. 
lhos merecedores de melhor Pai. Am
bos, como elJe, eraó entaó fcél:arios 
de Arrio; ambos por fiJa maã- Cobri .. 
nhos dos Santos Doutores Leandro. 
Fulgencio, e llidoro, elles depois ii. 
luminados por luzes taó brilhantes, que 
in8amáraó hum para dar a vida pela 
Fé, e illuílráraó o outro para Cer o 
Apoílolo dos (cus va ffa II os. Hermene .. 
gildo nos Ceus deCpoforios com Ingun. 
da, filha de Sigeberto, Rei de Auf .. 
trafia., recebeo della os primeiros ele
mento~ da Religiaó Catholica, dote 
para elle o mais precioro, para feu 
pai o da mais baixa valia. Defenfreou
fe o furor do hereg~ L~ovigil.dQ con
tra fcu filho fanto, c· entrou a perfe. 
guillo como verdQg9 barbaro. 

F ii Et-
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bufcou a protec<;aó do Rei Ariamiro, 1 

que o recebeo com entranhas de Ca- I; 
tholico , e o abandonou depois" com 
maximas de Politico. Na primeira re
foluc;aó bem ponderada expoz Ariamiro 
o Reino por defender bum Príncipe 
11el; na Cegunda mal advertida, pelas 
razões de Ellado perfeg.uio o mefmo 
Príncipe com infidelidade indigna em 
hum Soberano. Como Hermenegildo 

'i 

fe retirou para Sevilha, [eu Pai o filiou 
Della Cidade", acompanhando-o com 

"as Cuas tropas o Rei Ariamiro, que 
tendo combatido a favor de Hermene
gildo muitas vezes, agora o atacava", 
fendo o mermo Príncipe, à caufa a 
roefma. 

Debaixo dos muros da Praça [o
breveio a" Ariamiro a ultima entermi
dade, que lhe caurou a morte, e naô 
he defacordo ,nem facH credulidade 
attribuilla a ca{ligo do Ceo pela perfe
guiGaõ, que movia a hum J ullo como 
Hermenegildo. Seu Pai rendeo a Se
"Vi1ha , e eJ.le fugio para Cordova, aon
de o prcndêraó, C enviára6 ao Pai, 

iro-

I! 

I, 
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I 

J 
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impio " e desbumano " que furioro até Era vulg. 
806 defatinos" com horror da nature-
za ., e efcandalo da raza6 ., lhe tiro\,\ 
a vi~; eGe Heróe duas vezes filho de 
Lef>vigildo, buma do {eu amor na ge-
raçaó, outro do feu odio,no martyrio. 
Nefla que eu chamo fegunda filiaçaó, 
naó teve Leovigildo ao filho por peda.., 
ço da alma., nem podia fer parte da 
alma do Pai herege o efpirito do filho 
Catholiéo , que todo era ·de Deos •. 

Ficou Eburico de tenra idade, e 583 
entregue por A riamiro á tutoria de feu 
amigo Leovigildo, que havia governar 
por elIe os Reinos de Lufitania , e de 
Galliza. Os poucos annos do novo Rei" 
a tutoria de hum Príncipe oe cu pado 
por Hefpanha em grandes negocias ~ 
fora6 circunftancias., que alentáraó a 
ambiçaó de Endeca para afpirar á CO'r 

roa, fendo bum fimples., eparticular 
Fidalgo. Com muitos modos infinuan .. 
tes .. e incentivos bifarros {oube elIe 
ganhar vontades .. entre ellas à da. 
Rainha ., que naó duvidou dar.lhe a. 
maó de efpofa, quando elle fe enfaiava 
para Rei. O matrimonio de Se[egunda 
. abria 
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Era vuIg. abrio O pàffo a Endeca para correr ao 
Throno fem encontrar tropeço. Elfe 
affeél:ou zelo tutelar; parecia que ref
peitava muito ao arfaiS Principe :em 
feu nome tomava poife das Praças·, e 
entrou a ganhar reputac;a6 com tanto 
de ferocidade, como antes as vontades 
com brandura. De todas as umulações 
fe deCcartou Endeca, quando Ce vio 
J'odeado de criaturas das Cuas indufrrias, 
de muitas forGas álliftadas V'Or todos 
os modos, e tanto que chegou a efie 
efiado, declarou.re Rei , e obrigou 
Eburico a tomar o habito de Monge no 
.lvlofieiro de Dume. 
) . N aó poderia o uCurpador confi .. 

derar-fe feliz na pofi'e dos feus defejos, 
por atacado dos fufios, dos remorCos, 
oos temores , que fempre atacaó aos 
illjuA:os pofi'uidores do alheio. ElIe te
mia, e devera temer, que Leovigildo, 
como tutor altivo, alliado poderoro, 
amigo obrigad~ empregaife o poder, 
e os esforços para o lançar do Reino, 
e o l~fiituir ao feu pupilo. Affim fuc
cedeo em parte, e aconteceria no to
do, Ce a ambi()aó naó fo1Te o primeiro, 

c 

I 
\ 

I 
I 
I 

I 
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'3) e mais efficaz dominante de Leovigil- Era vulg. :
do. Elle [e monrou a Endeca taó te-

,(, 

I" 

mível , que ofez efconder no mefma 
Moneiro de Dame em habito de Mon-
ge, e 'e{bdo de Sacerdote; mudanças, 
que lhe aproveitáta6 para lhe nao fer 
tirada a vida. Leovigildo fe fatisfez S 85 
com o mandar deílerrado para Beja ; 
mas como elle ·injufto , quando cafti
gava hum intrufo, elle fe declarou 
"J'yranno. No moíleiro de Dume dei
xou Monge a Eburico ; 'ufurpou o Rei- \ 
no dos Suevos, que unio aos feus Ef
tados., e· já fem oppofiça5 em Hefpa
~ha, ficou ndla eL1:abelecido o Domi
llio dos Godos. 

Por ellesteOlpos eraó osLulitanos 
peffeitos, e zelofos Catholicos, o feLl 
ncivo Rei Leovigildo hum €égo , e 
obílinaclo herege. Com os fentimentos 
encontrados em materias de Religia5 
fejao os maiores males das Repúblicas: 
Leovigildo tao oppofl:o nelles aos do 
feu Povo , entrou adepÔr os Birpos 
veneraveis, a perfeguir os homens de 
probidade , recommelldaveis por le
tras, e virtudes. Entre efies fe faz ef .. 

pc-
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pedal memoria -de Joaó ., Abbade,de 
Valelara, que foi defierr.do para Bar
celona ., aonde fundou hum Moneiro 
do [eu nome., célebre naquellas ida
des. Finalmente., completo o número 
dos dias ., e das maldades de Leovi
gildo., 'elle acabou com morte de i m. 
pio, edeixou em RecaredoI. hum 61ho 
jufio " bem parecido irmaó do Santo 
Hermenegildo., retrato peJa efpeciofi
dade o mais disforme de taó bonivel 
Pai, ao Irmaó mui femelhante. 

C A PJ T U L O II. 
Trata-je dafucceffaõ dos Reis Godos de;' 

pqis de Recaredo l.., em que elles 
domindraõ toda He[panha. 

F ELICES os 'GOdos nas ruas expedi. 
c;ões em Hefpanha., já elles naó tinhao 
quem nella lhes 6zelfe femblante além 
de algumas Cidades dos Romanos., 
que do tempo de Recaredo., e de ou
tros dos feus Succelfores entráraó a [er 
atacados com mais vigor., aRim como 
v eraó por· e(\es tempos em ltalia pe-

lo 

j 

1 
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d~ 10 esforço dos Lumbar-dos. Depois dos Era vai,. 
'. [cus trinta Duques., em que eu fallei, 

e aos quaes precedêra no governo o 
Rei Calef, agora lhes fuccedeo nell~ 
o Rei. Hutaris, filho' do mefmo Calef. 
Sobre os Romanos., e Godos de ftaHa. " I fe moarou eIle bravo homem' n~ con
quiRa da líbia., nos fufios que caufoLl 
a Ronla., e Ravena., e nas muitas vi
d.orias que ganhou ao Imperador Mau-. 
rido com gloria immortal do feu no
me.TIlle o fez mais recommendavel 
com a célebre coluna ., que levantou 
110 Faro de Meffina., e em todo feria 
o feu Reinado felii., [e com a Impie
dade das doutrinas de Arrio naó mo .. 
lefiafi'e a Igreja. 

A gloria de deffipar os feus erros 
entre os Lombardos., affim como Re"; 
earedo entre os Godos, a Providencia 

I a tinha guardado para Agilulfo, Sue
eelfor de Hutaris depois de Theodolin-

, do., que foi aífumpto l!lnguido na Hif~ , 

I toria. Agilulfo., porém., ainda que 110S 

. triunfos condefcendente com as dema. 
:lias, e liberdades licencioras dos folda~ 
dos; elIe era taó inclinado. á religia6, 

c 
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Era vulg. e piedade, que para abjurar os erroi 
de Arrio, e Ce fazer Miffionario do 
feu Povo, bafiára5 as perfuasões infi
nuantes de Cua mulher a Raioha Theo. 
dolinda, alto objeéto a quem o gran ... 
de S. Gl'egorio Papa dirige os feus ele~ 
gantes Dialogos. 

Mas deixando eA:a digl'elfal>, que 
tocamos pelo que tem de refpeétiva 
aos Godos , e Romanos de Italia, e 
voltando para os de Hefpanha, e Lu .. 
fitania ; eA:es Efiados refpirára5 das 
ruas oppreCs5es , recobrára5 novos alen
tos na elevaGa5 ao Throno do feliz., 
e Catholico Rei Flavio Recaredo. A 
ignorancia do erro, que fucára com o 
leite, ou o temor do barbara Leovi
gildo, que Ce fazia verdugo dos filhos., 
que naó era6 Arrianos como elle; tu ... 
do concorreria para Recaredo fe COO"; 

rervar imitador do Pai , em quanto 
naõ fo(fe Rei. Agora que já o era, e 
que a vida, e morte de Ceu Irma5 o 
Santo Martyr Hermenegildo lhe faziaó 
tinir ambos os buvídos; tambem per
fuadido , e cathequiCado por C.eu tio 
S. Leandro, Bifpo de Sevilha, eUe nati 

fó 
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ró 'abjurou os erros, e abraçou os CeD- En vu'!. 
limentos ortodoxos da Igreja Santa; 
mas por toda Herpanha exercitou o 
minifierio de Apofiolo dos feus vaf-
fallos. . 

Q..uizera Recaredo fem demora 
convocar hum Concilio; mas a inquie
tac;aõ dos efpiritos nos fed:arios, que 
clIe acabava de depô r dos empregos., 
o obrigára6 a fufpender o (eu projeélo 
para melhor conjuntura. Elle deixou 
Javrar o exemplo para recolher copio
fos fruétos., como quem fabia fer el
Je nos Principesimperio Cublime ., au
thoridade taéS Cuave., que já mais te
ve rebeldes. N ao Ce deCcuidou o Infer
no em obflar os defignios fantos de 
Recaredo, que pela muita guerra, que 
lhe fazia. , cne moveo a Bolfo ,Ge
neral de GUllterano., Rei de FranGa., 
para que a vidre fazer a Recaredo. 
Com Ceífenta mil homens entrou 80lfo 
em Hefpanha; mas Recaredo, fem Ce 
inquietar., como quem punha toda a 
lua confianc:;a no Oeos dos Exerci tos ., 
ordenou a Claudio, novo GecJea6 Lu
ÍltallO, que com trezentos homens da 

fua 
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Era vul: •. fua Na<;aõ marchaíre. contra os inimi~ 
gos, e os enterratTe em HeCpanha Cem 
os enxotar para além dos Pyreneos ~ 
e tornarem a gozar da Patria. Affim 
fuccedeo na realidade", porque encon
trando-os Claudio jutUo a CarcatTona , 
dizem dera taó boa conta dos Fran~ 
cezes, que nem hum Có efcapára com 
vida. 

S89. 

Huma vid:oria taó milagrofa en ... 
chto o mundo de erpanto, e em mlli~ 
tas partes delle fe fez temido o nome~ 
"e a reputaçaõ de Reca redo. O Papa 
S .. Gregorio derramou louvores, ben
çãos, e bene6cencias Cobre o General 
Lulitano. Proporcionou eRa vid:oria a 
conjuntura feliz, em que o Rei co
berto de gloria 'I obrando já com o 
exemplo., e com a efpada 'I todos ren-
didos f. eflicacia do primeiro por na6 
exp.erimentarem , e Centirem os golpes 
da regunda ; póde fem receios ajuntar 
o terceiro Concilio Tolerano , aonde 
deo o ultin10 arranco á porfia A rriana, 
que tantos Seculos corrompêra as N a
ções , e que fe jaéhva , de que c1Ja
eftava fcuhora de todo o mundo , der~ 

fO-
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n- rotàda a univerralidade ~ que ró he dif;.. Er' vulg. 
:f1J

1
·tintivo, e earad:er indeffe.étivel da Igre .. 

'" ja Cíltholica Romana.. 
Naó tem lugar na brevidade com 601 

',. que vou tratando efia Hifioria as mui-
I, tas., e heroicas ac<;6es do Rei Reea .. 
~, Tedo·.,. que alguns dos noífOi Hitloria-
~i dores, e outros de HeCpanha com me-

lhores Monumentos que os meus, cC. 
crevêra6 mais . ao largo. Eu ró farei 
memoria da fua guerra contínua contra 

; os Romanos, que ainda refidiaó em 
,I, Hefpanha, em que ganhou vid:orias 
~I fublimes com que foi abyfmando hum 
:.!Ii poder., e Dominio, que tinhaó nella 
. as raizes taó fundas. Todas arrancaria 

Recaredo renaó lhe atàlha(fe os dcfi
gnios a fua preciofa morte fuccedida 

,,' 

ém Toledo com faudade dos vaffaJ1os, 
do mundo Catholico com inveja; mas 
fenfivel pela perda. 

He verdade, que contra taó bom 
Rei fe traGou huma arrifcada conjura
Çáó' em Mérida, que lhe' foi c;lefcober .. 
ta por Witerico . hum dos co-reos da 
mefma conjura<;aó , que por efia ma
nifefia'ja5 confeguio da clemencia de 
. R~ 
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Recaredo o perda0 da vida. Eíle rebe1· 
de , e perfido Witcrico~. ingrato á me
moria do Rei, quando [eu filho Liuba, 
ou Liuva II. apenas tinha dous annos ,I 

de Soberano dos Godos, Witerico o 
defpojoa do Throno , e lhe cortou a 
'maõ direita. Ellc fe fez fenhordo Rei- " 
no de Hefpanba j e como hum abyfmo 
chama para outro , ao da uCurpaçaó , 
quiz Witerioo ajuntar o do rellabele
cimento do A rrianiCmo. A firmeza, 
que elle encontrou no Povo o obrigou 
a ufar da fimulaçaó , que he proprio 
caraéter dos traidores. Fingio-[e Wi
terico bom Catbolico para com o 6n
gimento, e com o tempo ganhar a9 

vontades, que' lhe poderiaó promover 
as intenGóes. 

ElIe fe entregou ás armas, em 
que era defiro fem Caber vencer; com 
cor age em as deCembainhar, timido ao 
defcarregar os golpes. Todos os (ete 
annos da rua intrufaó gafiou elle em 
contínua guerra com os Romanos Cem 
honra, nem lucro , como quem em. 
prega.va as armas na fÓl'ma, que acabo 
de dii&f, valcrljlCo no que cIDprehen-

dia, 
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; .«1ta, covarde no que executava. Os pa- Era \'ul" 
rcntes de Liuba o aífaffináraõ; que he 60,9 
ufo vulgar nas Tragedias da. tyranoia 

I, reprefentarem os 'fyrannos o ultimo 
auto. O reu cadaver foi com defprezo 
arrafiado pelas ruas ; que efia he ou
tra vulgaridade dos reprefentantes in .. 
trufos lavarem o Thcatro com o feu 
rangue em· pena do muito, que derra
miraõ. 

A penas reconhecido Rei Fla\'io 
Gundetano, que (6 reinou tres annos, 
clle zeloro nos cultos da Religiaó , af. 
iilHoa9 Concilio de Toledo 'I aonde 
arbitrariamente fez lavrar o Decreto ~ 
em que re declarou a fua Igreja por 
Metropolitana de toda aProvineia Car
thagineza, primeiro enfaio para rc lhe 
fazer o mefmo na primazia fobre to
das. as da Hefpanba. Todo o refio da 
fua vida breve empregou Gundcrano 
na guerra cQntra os Romano$. ,. ganhan
do viélorias., e tomando Cidades, quo 
biaõ ampliando a generalidade. do. Do.
minio .dos Godos em Hefpanha·. O, 
feus Capitães.governav.aQ. cmtaó as Pr. 
vincias da Lufitania, e alguns dos feus 

.. " Con~ 
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Era vuJ,~ Condes.., queel'a6 neO:as idades muito 
- raros: Titulo grande., que ró l'ecahia ~I 

fobre grandes merecimentos, e fobre 
façanhas muito além das vulgares. ' 

6I2. Como Flavio Gunderano naó dei-
xou Succeífor para o Reino., os Hif
pos., e Gral1d~s elegêraõ hum grande 
Rei em Sifebuto. A menor das quali
dades., que o illull:ravaó., era o valor; 
e arte militar. Era6 nelle rublimes os \' 
dotes da alma., fabio., pio., clemente., 
moderado., e jull:o. Deveo-lhe a LuG
tania muitas affaveis condercendencias, 
e entre as ·ruas Cidades attendidas., foi 
ade Evora a mais beneficiada. O Ceo 
favorecia fenúvehnente as ruas empre-
zas militares contra os Romanos., que 

. por elle fora6 lançados· de Bifcaya ; ga
nhou-lhes outras Provincias., e obrigoll 
os J udeos., ou a abra<;arem o Chrif .. 
tianifrno ., ou' a d~fpejare01 Hefpanha. 
Oito a\1nós governou efie bom Rei .. 
que teve huma morte écco corefpon
dente ávida; morte, de que podia di
zer Hefpanha., eis-aqui como morre o 
jullo , e, ninguem o confidera. 

I 
I 

1 

1 
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_. Raros Ercritores fazem memoria Era ,'ul,_ 

de Recaredo II. , filho de Sifebuto, 621 

que' apenas reinou tres mezes, e por 
eile motivo ataõ o fio da fucceífaó em 
Flavio Suintila, que naõ era filho de 
SiCebuto't cpmopenfou Manuel de Fa-
ria e Soufa ; mas Relíquia do Santu.";' 
rio do Rei Recaredo I. EBe era muito 
ulerofo , e aguerrido pelo continuo 
ufo, que déra ás armas, fendo Gene-
ral de Sifebuto contra os Romanos., e 
Vafc6es ., que femiraó bem a violen-
cia dos feui golpes. Contra os mermos 
inimigos renovou clle a guerra no inf-
tante de reconhecido Rei , para que 
as armas ainda quentes naó tiveaem 
tempo de criar ferrugem. Glorio[amen
conleguio elle expullar por huma vez 
aos Romanos de Herpanha , e ticar re
conhecido Dominante Soberano ue to-
da eIla. Comeaa expulfaó confcguio 
Suintila fazer-fe grande., e eflabelecer 
a reputaCjaó, feMió por emprehender as 
mefmas acções., que os Predecdfores 
intentáraó, por haver conrummado , c 
dado fim áquellas , que elles naó 10-
gráraú. 

TOAI. lI. • /G Fra.-
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FragiJ a J,tumana natureza • eUa 
arrafiou a Suintila para manchar as vir.- I 

tudes do principio com vicios maio-
res , Cobre todos o da tyraDnia. Elia· 
abominavel aos Godos, elles ambicio-. 
fos de gloria, e lembrados. de Sifebu
to, quando aos reflexos dos'Ceus acer
tos fe deixavaó ver mais enormes. os 
defmanchos de Suintila, (lafiima gran-, 
oe depois de taDtas acc;ões heroicas). 
elles traláraõ de pôr no Throno huma. 
Magefiade exemplar. Com o favor de 
Dagoberto, Rei de Franp , foi accIa
mado Sifel1ilndo, que tem ,a feu favor 
mais opiniões de fer hum grande Senhor 
do Reino , do que 61ho de Suintila ,. 
como efcreve hum Hifioriador Hefpa
Ilhol. O miferavel depoilo, abandona-
do de todo o mundo .. fem Reino, 
nem vafiàllos ~ depois de dez all1105 de 
governo com alternativa dç virtudes, 
e vicios; de felicid:ldes, e defgrac:;as, ( 
fe retirou para Galliza, aonde morreo. 
taõ infeliz, que nem aos naturaes me
receo lanima, nem aos enranhos com
paixaó, cemo fimulacro de independen
ciít. Poucas fõtó as memo1'Íóls , que te-

• mos 
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t.:, mos do Rei Sifenando, a.lém do Con- Era '·ul,. 
<1 cHio, que fez ajun lar em Toledo com- 636 
00 poílo de [etenta., e dous Bifpos, em 
,; que fe tratára6 muitas materias refpe-
.~ divas aos coílumes, e difciplina Ec-
;. cleíiaílica. O mefmo fez feu Innaó., e 
:., Succe(ior Chintila, que na dita Cida-
:': de convocou em dous annos fucceffivos 
:.i o quinto , e fexto Concilio., nos quaes, 

além de outros pontos concernentes á 
19reja, tambem fervil> nelles de affum-
to. a fuccefiàõ do Reino dos Godos 
para embaraçar a vulg'lfidade das ulur-
pa<jóes coin o terri vi!l r-elpeito dos 
anathemas ., e authoridade tocante da 
ReHgiaó.; de que le fervio. 

Pa ra depois fer maior a dor dos 
vaífalllls ., el1e~ pozeraõ no 1'hrono 
Com [umma compl:H:ellcia ao piiíll1110 
Tulga., que com la(lima maior víraó 
pouco depois pa ífa r para o tumulo: 
Principe de tanta' pi\!dadc par;l com 
Dcos, de tanta bene6cencia para com 
os home'1s , com caraéter para fi mef-, 
mo ta6 brilhante, que na~ pellnas de 
grand.:s S:l.ntos tem louvores, que pa
recem encarecimentos. Naflordosan-' 

G ii nos 
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nos cortou a morte a Hcfpanha as er
peranc;as de colher em Tulga fazooados 
os f,UlOS da felcdJadc nas fuas muitas 
virtudes't efpcciaes entre dlas as do 
culto Ce Dcos 't e zelo da fua Igreja. 

Sim defejou imitallo nellas o Rei 
Cbineafuindo't Gue n:l6 obílante fazer
fe fenhor do Reino fem mais direito 9 

que o das arm3~; elle governou com 
jullisa ~ e prudencia o Eílado 't que 
adquirio com ufurpaçaó 't e tyrannia. 
Com ambas as virtudes reformou as 
antigas Leis dos Godos ~ e muito feu
fivel á da Religiaó ~ no fexto aono do 
fcu Reinado fez ajuntar o VII. Conci
lio de Toledo., neceifario ~ e util ao 
explendor da Igreja de Hefpanha. Tam
bem era muito brilhante o que antes, 
agora., e no refio do Governo dos Go
dos gozava a da Luiitania até ao Rei
nado triRe do infeliz Rodrigo. e inva
faó dos Mouros. Para darmos huma 
breve noticia do Efiado da nofi"a Igre
ja nos ditos tempos, conclu!l1do ene 
~;:lpitulo com a morte do Rei Chinda
f!lindo na mefma Cidade de Toledo, 
11aO Ccm fufpeita de veneno, antes de 

eu-

/ 
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entrarmos no Reinado do ku Succetfur Era. Yul,~ . 
Becefvindo , eu, pat'fo a tratar o que 

, bc refpeiétivo ~ Jgr~ja, c Prelados da Lu-
~ fitania defde o principio do feu eGabe· 

lccimento até a entrada dos Africanos, 
em Hefpanha com hum pouco de tra· 
balha para me naó deCviar da verdade 
nas noticias de idades, taó remotas, e 
d~ noticias ta6 efcuras., 

C A P I TU L O III. 
Eflado da Igreja Lufitalla, e Prelados'~ 

fJuc nclla floreceraõ dep,iJ do Jeu eJ. 
tabelecimentg até a invafaõ ., e d(}4. 

'mintó dos M(Jurus em lIe[panha. 

NA() ha dúvida, ,que no Go~ern~ 
dos Reis Godos brilháraó as Igrejas' 
das Hefpanhas com explendor lumino
{o., e ~lguns delles tiveraó tal zelo., 
e ardor nos cultos da Religia6, que na6 
queriaó confentir nos feus Exerci tos foi;. 
dado., que naô fotfe Catholico.' Outros 
niandava6 efculpir nas fuas Coroas ()s' 
Ilomes dos homens juRos., que era hum 
lJlodo figni6cante, e bum premio bem 

;, ef .. 
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~ra .uI,. eflimavel para re avançarem - IS vfrtll. J 

des, e tomar for"as a probidade. FulTe 
defie exemplo dos Reis, fofre do ar
dor dos BiCpos, ou folfe da incJinac;a5 
dos ~óvos" ou de tudo junto ~ he 
bem certo, que a Igreja de HeCpanha 
no tempo dos Godos Ce fazia recom
~t:ndavel ás N aç6es' pias, que bem a 
poJiaõ tomar para exemplar das Cuas 
pelo leu zelo Apofiolico. _ 

Pelo que refpeítil á Igreja Lufita
na, nós rem dirputaa achamos efiabe. 
tecida pelo Apofiolo Sallt-Iago em Bra. 
ga, e eleito leu Dircipulo S. Pedro de 
Rates primeiro Areebirpo no anno 37 
depois de J eru Chrifio. Mas nó prece~-

- dente de 3 S S. Manros.. hum do~ 77. 
Dircipulos defie Senhor , fundou-, e 
foi o primeiro Bifpo de Evora, e 'no 
feguinte de 36 tambem foi primeiro Pre
lado regionario, e fundador-da Igreja 
de Lisboa , como refere o Arcebirpo 
D. Rodrigo da Cunha, que nomeia er-
te Santo BiCpo • -e os ma-is que lhe Cue
c('dCraó no Capitulo XVt,. e< Ceguintes 
do rcu Catalogo , aiuda que ha quem 
úiga .. que S. Maufo$ mó fUllG.1ra Igre- '1 

- jas, 
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jas, nem fora Bifpo, fenaó humilJe Era Y\llg. 

criado de hum J udeo recemCon verti-
do ; mas taó zeloro ChriClaó. que glo
riofamenre dera a vida por Jefu Chrif-
to fendo Martyr invié\o. 

Neftafórma irei eu tratando a or-
-dem do etlabelecimento das Igrejas Ce
gundoas Cuas antiguidades, e princi
piando pela de Evora fundada hum 3n
no antes da de Lisboa • e dous da de 
Braga ; nós diremos, que depois de 
S. Manfos ,anno de 3S , até S. J orda6 

~IMartyr, anno de 300, naó ha noticia 
/ . -a1guma com certeza contlante., de quem 
, -foffem Of Bifpos de Evora. Depois de 

-S.Jordaó pelosannos de 3°5 teve afua 
'Dignidade S. Briffos MaTtyr 'I Heróe de 
-efpiritotaó fublime , que derrotou as 
idéas ímpias do Tyranno Maxencio., 
-até dar a vida por J eCu ChriClo. Em 312-

foi feu Succeífor Aurino, que teVe o 
'prazer, de que no feu tempo fe mo-
deralfe a perfeguiçaó., que tanto fan
gue derramira na Lu6tania. Em 3200 
governou Panuncio , que teve outra 

:'1 

comp\acencia em ver executado o De
creto da divifaõ das Igreias , que evi

to" 
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Era vuJ" tou, a confufaó em todas as Diocefe. 
«.ias Hdpanhas. i .. 

He memoravel no anno de 32.0 a 
eleíçaó do Bifpo Q.uinciano por fer elle 
o fundador da magnifica Sé de Evora, 
a que lançou os primeiros fundalÍlentos 
no mermo fitio, em que hoje a VC> 

mos. Por outro principio em 378 h~ 
muito reeommendavel Itacio ; porque 
entrando nó feu tempo muitos ArriaDos 
em Hefpanha , elle aHugentou do, fClJ 
Bifpado elles indomitos Hereges, que 
j~ entaó trauaó avaffallado muito mun
do. 'Em 38S Gamelo, que havia fid() 
toldado do Imperador' Theooofio, a1-
lifiado nas bandeiras deJefuChriílo me
reeeo pelas fuas virt.udes fer Succelfor 
de Prelados taó fantos. Imitador de to
dos Gl'itnaldo, de 448 em que foi elei
to até o anno de 456, em que lhe fuc
cedeo feu fobrinho Calidio , fublimotl 
a Igreja a hum alto eílado' de reputa-.. Gao. ' 

Em 460 floreceo o memoravel Fe
liciano, que fupportou trabalhos gran~ 
eles na perfeguiçaó dos Arrianos , que 
con[e.guíraó dos Príncipes, [eus Sed:ados 
, " .' " fcc 
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ter elle dellerrado do Bifpado. Mas Co- Era yull' -
Joniondo, que com o mermo titulo lhe 
occupou., c encheo o lugar, até ao an"\ 
DO de S p . ., intrepido combateo aquelles 
Hereges ., e confeguio confervar no 
Bifpado intada a Religiaó Catholica. 
Como o zelo de Coloniondo em con
Junéturas taó criticasneceffitava de ou~ 
tro remelhante, a altos clamores. do 
Clero ., e do Povo foi eIeiro para fell 
Succeffor Juliano., que no 1llfiitu~oda 
Ordem de Santo Agoftinho , de que 
-er~ filho., fe fez participante do fervor 
de efpirito de feu grande_ pai. O.·fcu 
Succettor Miceno do anno de 5t1Í6'. e~ 
diante foffreo grandes. trabalhos n8 per,. 
feguiçaó. que lhe moveo o herege Rci 
Leovigildo" que na6 perdoando impiQ 
ao proprio filho Hermenegildo., nenbq,. 
ma compaixaõ lhe podiaõ merecer os 
imitadores das fuas virtudes. 

Daqui em diante., e principiandQ 
a r.einar Recaredo I • ., até ao governo 
do infeliz Rodrigo _, ds Prelados erp 
paz., com muitos exemplos edificantes 
foraó fublimando a Igreja Luíitana a 
.hum alto t~m de magni6cencia •. Affim 

o 
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E" 'fUI," o confeguio em Evora Zozimo cotu 
as fuas muitas letras ., c virtudes do 

"Inno de 6S'- até o de 664., em qu .... 
Jhe fuccedeo Pedro, que fe achou 11a 
congregaçaõ dos Birpos de Hefpanha 
para a demarcaçali dos feus Bifpados. 
A reputa~aõ em que ene deixou a fua 
Igreja., e os conheCidos talentos de 
Pruaemupdo ., que fe lhe (eguio., le. 
dra6 cfle bom Prelado a afflÍlir nos 
tres ,Concilios Toletanos ., que foraó 
celebrados nos annos de 681 ., 684 .. 
"e 688. DepoiS" del1e-., Arconcio ., • 
Mentelio, o primeiro eleito em 689 .. 
t o fegundo em 700., ambos fe achá. 
raó no XVI., e XVIII. Concilios de 
Toledo , neUe McnteJio , e naquelle 
Arconcio. Juflino, eleito em 711 ., re- I 
gia a Igreja Eborenfe quando os Mou- ! 
ros conquiflára6 Hefpanha., e opprimi'; 
da deíles barbaras dominantes efteve 
• cefala-"âté ao anno de 1166, em que I 
tomou a fer reveHida da fua dignidade 
pelo Rei D. Affonfo Henriques." 1 

" A Igreja de Lisboa foi fundada, 
como dizem, pelo mermo S. Manros 
no anDO de 36 ,_ hum depois delle ter 

""{un. 



j DE. 'PORTUGAL , Lw'. V. 107 

I fundado a de Evora, Cendo Bifpo' de E" ,pr,. 
ambas , como fica dito. N oefqueci-

. mento, e falta de noticia certa da 
Succe(faó dos (eus Prelados, até· ao 
anno de 3°8, em que foi eleito S. Gens, 
Difcipulo de Sant-Iago, Evora, e Lis
boa correm igual parelha. Depois de 
S. Gens foi eleito Januario. que era 
Birpo de Salada: em 348 S. Olympio. 
e em 380 Ponta mio gozáraó a paz, 
que á Igreja concedeo o Imperador 
Confiantino .. Os mais Bifpos, que teve 
Lisboa até a entrada dos MOlÚOS, fo-

,ra6 Paulo em 589; Goma, ouGolDa .. 
relo, que mandou .ffillir no· Concilio 
Tarraconenfe a Fruétuofo Diacono, e 
foi eleito em 610: Viarico ,ou Dia
dico, em 63' 3 , que fe achou no Con
cilioIV. de Toledo ~ em 646 N eufrido, 
,que por' Chrifpino Abbade . mandou 
Jobfcre,er no VII. Concilio 1'olétano: 
em 6 S6 Cefario, que fobfcreveonu 
X .. Concilio da mefma Cidade: . em 666 
Xheodorico, que Ce achou no 'de MI!
rida : em 683. Ara , que aílillio , e 

.. {obfcr.eveo· no XIl-l.C<~ncilio de To
ledo ;e ·em, 6Sg Landetico·, que ar .. 
. ,', . ú· 
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~favuJ,~ fignou o XV. Concilio da. mefma Ci.; 
dade, Depois delle fuccedeo a invafa6 
dos Mouros, que foi a caura de Lis
boa na6 ter mais Prelados , até que 
o Rei D. Affonfo Henriques a conquif. 
tou, e nomeou o primeiro no anno 

. de 1147. 
A Igreja de Braga, na razaó de 

Arceblfpado, he a mais antiga das Hef-; 
panhas, fundada no anno de 37 depois. 
de Jefa ChriO:o por S. Pedro de a ... 
tes, grande, c= primeiro' Apoftolo 9. 

inviéto Martyr das mefmas Hefpanbas" 
e Difcipalo de Sant~Iago •. Rlte. teve por· 
Succelfol' no anno de 4S. aS. BaGUo .. 
tambem Difcipulo do Santo Apoftolo. 
Em 9S foi eleita Santo Ovídio, Ro
lPaDo , que além do goRo ~ que lho 
taufou .a conA:anc:ia, com que as fuas. 
ovelhas· dava<S a vida pela Fé., elle fo. 
lhe fablimou aprazer extremoro pc!" 
los gloriofos triunfos ,. que vio,conCe-. 
guir ás Martyres invenciveis Guiteria .. 
e fuas oito irmas., Ce acaCo o foraG. 
Do anno I 30., em que S. Polycarpo 
alcanC;Qu o tempo .do Imperador Adria
no " até o de. 2.45 , B9recêraó exem~ '. '" . pia .. 



f -

I . DI PO!TUGAL , LIV. V. 109 

•. p\ares no zelo Severiailo, e S. F abiaG. Era wt,: 
~,;I O meCmo podemos dizer em 2.60 de 
. Só Felix Grato., natural de Athenas; 
,,, em:z.73 de S. Secundiano., ou Secun- ' 
" do; em ~8 de S.Narciro , que foi 

Apoltolo dos P6vos R,hecios, natural 
de Santarem , 'havendo-lhe precedido, 
(em Cabermos em que anno depois de 
S. Secundo') Caledonio, que era hum' 
homem de Africa' muito illaminado, 

: I c aonde tinha CIdo BiCpop de ·Carthago. 
Em ~7S ilIufirou aterno a fua 

Igreja com as muitas letru, e virtu
des , de que era dotado , e em 2.90 

naó deixou fentir a fua fal~ S. Salomaõ, 
que pofio em campo contra os feéb
rios de Paulo de Samonaa ., famofo 
herege., os fez em p6 com o pezo da 
doutrina Orthodoxa. No anno de ~oo 
f(ntio Sinagrio, ou Sinagio a perCegui
çaõ das fuas ovelhas , confolado ao 
mermo tempo pela firmeza com que 
S. Vitorio, Suzana, e outros Marty
lei rubricáraó a Ft com o [eu [angue. 
Foi [eu Succdfor S. Leoncio, que fc 
Khou no Concilio Ecumenico de Ni
,éa , eleito c.-n 314 , ao qual fe Ce-

~ui,~ 
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iravuJ,.· guio' A ppollonio., que fói hum' dós· 

noíTos Prelados affiíleate ádivifaõ das
Igrejas de Hefpanha. Como nellas ida
des já mereciaõ eílimaGões muito além
das vulgares a Igreja, e ArcebifpoS! 
de Braga, Domiciano eleito em 347, 
foi convidado para o Concilio Sardicn.· 
{e, e o feu Succdfor Idacio, nor11ea. 
do em 359, para o célebre de Rimini., 

Zampadio., Arcebifpo em 380" 
{e achou no Concilio de Saragoça ,e
em outro Concilio na mefma Cidade 
afiifHo o feu Succeffor S. Paterno, ou 
Patruino eleito em 392. Como Santo 
Agofiinho já tinha no mundo muitos 
filhos do feu ln(lituto , ereaturas da, 
fua doutrina, S. Profuturo , que era 
huma deJlas, veio em o anno de 400 
mufirar o Arcebifpado de Braga com 
as fuas nobres qualidades, que em 41 o 
foube imitar Pancracio , que cuava-, 
('ou, e fui o Chéfe 110 primeiro enn
(i!io· de Braga. Scguíraõ-fe ~m 41:t, 

Balconio: em 449 V,derio 1.: em 456' 
Jdado de Na<;4lóSuevo , que fora Bir
ro em Lamego: em 494 Callino , Le- , 
sado A pollolico do Pitpa Hormifda :J 
. em 
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dl em S2.4 Valeria II.: em S:z.S Profotu- Ernuli~ . 
:1.:( rO t que tinha fido ArcebiCpo de Tar-
j. ragona: em 5:z.6 Santo Ausberto de 
:;' N aça6 Flamengo: em S 34 T uliano , 
1 ~ue foi Arcebifpo de Toledo: Eleuthe-

rio, que teve a complacencia de ,er· 
entrar ua' Lufitania a S. Martinho de 
Dume., vindo da Grecia , de NaGaõ 
Hungaro, eacompanhando as relíquias 

d de S. Martinho Turonenfe, como já. 
q . clifi"emos. 

Como -o catholico. zelo daquelle 
Santo Ce empenhava tanto na extirpa
ça5 da Herefia dos Suevos, Lucrecio 
para Cc confeguir efle gloriara fim, 
depois de fer creado A rcebifpo em JS h 
congregou hum Concilio em Braga, e 
el1:e triunfo do erro dt!o explendores 
novos á pureza da Fé Luiitana, e ao, 
Juminofo das Cuas Igrejas. Tudo lhes 
fublinwu a maior augmento o Cobre,.. 
dito S. Martinho de Dume defde o an

,no de 574, até o de 587 , em que 
I lhe fuccedeo 110 Arcebifpado Benigno, 

'lu, fe achou no III. Concilio de To-. 
ledo. Em 589 lhe fucce~eQ Pantardo, 

I i C no (ClI tempo brilhou em heroicas 
vir-
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Ett vul,. virtudes Santo Efieva6, A bbadc de R~ 
teso Seguia-te em 612. S. 'l'obeu, ou 
Tolobeu, que deixou o nome reco
mendavel ás memorias, affim 'pelai 
virtQdes " como pela aétividade com 
que COl1correo para a fundaça6 do 
Convento de S. Toribio da Ordem de 
S. Bento:, ou de Santo Agoílinho,' co
mo pre[umem alguns ECcritores. 

De Bitpo de Narbona veio em 
6 ~ [ [er S. Pedro Juliano Arcebifpo de 
Braga ; que parece Ce fazia a Provi
dencia Suprema condutora dos homens 
eminentes para os trazer como Juzes, 
que collocava no candieiro da Igreja 
Lufitana. No anno de 650 em nada 
fe lhe defigualou Manucino , taú ill
toleravel aos gcnios dif101 utús peIo ar
dor com que fazia propagar as virtu
des, e pela conílancia com que defen-
dia O Direito da Igreja, e liberdades J, 
lcclt'fiaílicas, que el!es o dellerráraõ 
do Arcebifpado; m:l.S eLla perfeguiçaó. l 

nada atemorifClu a Pancracio fcu Sue
celIor para lhe fcguir oS veltigios ~ 
Prcla.dos de cot'age, que cr"ó bem ca- /: 

ca-
pazes de dizer aos H~fcges de grande 1: 
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caraél:er, como o famofo S. Bafilio a ira '\lu!, .. 
Perfei!o, Miniílro do ímpio Impera-
dor Valente : Vós obrais livre, e 
fallais lolto 't porque naô vilIes diante 
de vós hum Bi(po. . 
. Em fi 52 foi eleioo Pontamio, que 
chamamos o Penitente pelo iàbido ca
fo do [eu arrependimento por hum 
pcccado público; mi ferias naqucllas 
idades taó pouco vitlas nos Prelados, 
,!ue deraõ occafiaõ ao n060 ManoeI de 
Faria e Soufa para dizer com o feLi 
coílumado di!fet11baraso ~ Que entao 
era nos Bi(pos taõ-~rato encontrar-Ce 
hum vicio ,como hoje achar-fe-Ibes 
huma virtude; Liberdade folta, bem 
rerrehenGvel no Faria" quando fabe
mos do. {eu t-ell)PO até aos nolTos os' 
Prelados, que tem havido edificantes, 
ornados de muitas, e grandes virtudes 
ainda fem Cairmos da nofTa Lufitania.· 
Achou-Ce. Pontamia no VIII. Concilio 
de Toledo, e no anno de 5 S6 te\'e 
por Succet10r a S. Fruc'tuoCo " que era 
Gallego, da Ordem de S. Bento, e foi 
eleito no X. Concilio' Toletano, aon
de· as CU;lS virtudes, e talentos bem co-

TO},!. II. H nh.:· 
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Erh\,lg. nhecidos o 6zel'a6merecedor"da Dignt..; 

<Jade. S. Q..uiricio lhe fuccedeono an
no de 663 , e a elle S. Leodicifio em 
667 : Liuba em 680, eUe aroaio ao 
Concilio XI. de Toledo: em 688 Faur. 
tino da Ordem deS. Bento , . ou dos \ 
Eremitas de Santo Agoflinho; e em 
713 ... quando os Mouros havia dous 
annos que dominava6 Hcí'panba.. S~ 
,Felix: Torcato ,Martyr, que f.upp~ 
mos ter Lido ás mãos daquellcs Barba .. 

"lOS. 
O meCmo gloriofo de(lino daria6 

clles ao Marlyr S. Viélor, da Ordem 
de Santo Agoflinho .. e Succeffor de 
S. Fclix 110 anno de 7340 NalS impe
dio o dominio dos Mouros a fuceR'"aó 
dos Arccbifpos de Braga até ao reina
do de D. Affonfo Hemiques ; mas os 
que Ce feguíra6 até ao pl'imeiro nomea";' 
do ~r efie Rei naó fa6 do 110lfo ar.;, !) 

fumpto; porquegovernárao a fua Igre-
ja depu is de dellruido o Imperio dos 
Godos em Hefpanha, eu naó faroi mais 
que nomealJos. A S. Vié\.or fe fegui': I 

faó Heronio , e Hermenegildo. que I 

ambos faraó Birposde Saragoia .. c~ 
mo 
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1110 tambem Jacobo II.: FredcCendo, Er. w1,. 
que govemava quando D. Affonfo o 
Catholico reRauroll a Cidade de Bra;' 
gl: Arcarico; Odoario; Argimundo~ 
9tJe (e achou no I. Concilio de Oviedo; 
NoRrano., que aromo ao II. Concilio 
da mefma Cidade; Dulcidio; G ladila, 
que vio florefcer Santa Comba em vir. 
túdes; Argimiro., que fe achou na fa-
graGa6 da Igreja de Sant-Iago; Theo-

I domiro, que efieve em hum dos Con
I cilios de Toledo; Silvano , Prelado 
• Santo, e fabio; Heros, que aCinou I em I1l1m3 DoaGa6 de S. RoCcndo ao 

MoReiro de Cella·N ova; Hermegildo? 
que a(finou no Concilio Provincial de 
Na\'ego, e foi te(lemunha da predo
la vida de Santa Senhorinha de Bano; 
Juliano, Arcebifpo de Toledo; Vir
treo ; J uario; Pedro III.; Sigifrido, 
Abbade do ~lofieiro de Fulde em Ale
manha; D. Crefconio; D. Pedro IV.: 
s. Giraldo ., Francez da Ordem de S. 
Bento; D. Mauricio , da mefma Or
dem ., e ReiDo, já no tempo do Con
de D. Henrique; D. Paio Mendes, pri
meiro nomeado por EI·Rei D. A ffonfQ 

. Hii Hen-
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ir~ Yul,",~ Henriques : Prelados todos {que pC!: 

las fuas qualidides fublimes ~ e vi. tu
des beroicas, ainda hoje mereccm'\ e 
fempre feraó dignos das nolfas tefpei
toras lembranças 'pcla gloria immorta~ , 
com que deixáraó enriquecida a DOr .. 
fa 6delHI1ma Igreja Lufitana , fempre 
jfenta do erro, <Jue in6cionou a tantas. 

A Igreja do Porto'principiou logo 
a refplandecer com as luzes do fell' 
Fundador S. Pedro de Rates, Arcebif
po de Braga, que DO anno 41 depois 

. de Jefa CbrUlo erigio o (eu Bifpado ,: 
e nelJ.e Domeou primeiro Bifpo a S.' 
Bafileo, que, como elte, cra Difei
pulo do Apofiolo Sant-Iago. Do dito 
anno de 41 até o de 4"1 , cm que 
reinava na Lufitania Genferi co, Rei 
dos \\7 andalos , llÓS naó temos Doti-. 
cia mais que de tres Birpos , que fo
raó S. Sylvcftre , S. Efteuõ, e Orti
gio. No referido anno de 42.1 achamos 
memorias de Arisberto, que affinou, 
no primeiro Concilio Bracarenfc, e 
teve por Succefior a Symphofio. Em 
561 , eleito o Bifpo Timotheo, eUe. 
com ard,or illcrivel , e esfor~o· inimi-, 

, ta-
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tavel combateo as her-elias do (eu tem. Era ,.ulg{ 
po, efpecialmente a Arriana', e laco-
dia do feu Bi[pJdo os tutbilhóes, e nu • 
. vens do erro, que pertendiaó ec1ypfar 
neUe as luzes da doutrina pura. 
, Daqui em d,i;mte Cabemos., que 
até a invafaó dos Mouros, illuUráraó 
a Igreja do Porto D. Viator: em ,69 
Confiando: em S 89 Argiovitro: em 
610 Argeherto: em 633 Anciulfo: eu) 
~tS' 37 U zibefo, que efie ve no Concilio 
IX.de Toledo; em 648 Flavio, que 
affinou no X. Concilio da mefml Cida
de : em 675 Froarico, que Ce aéhou 
1'\0 lU. Concilio Bracaren~ : em 693 
~. Torcato Felhc , que foi Arcebi[po 
ee,Braga. Depois deíh Santo Prelado 
~R·tráraó 0$ Mouros em· Hefpanha , e 
Ilada Cabemos dos Ptclados , que fe 
lhe feguíraó até ao anno de 876 'I em 
que foi eleito Gumeado. Defle Bifpo 
até D. Hugo. que tinha tido Prelado 
.da Igreja de Sant-lago em GlIlliza , e 
alcançou o tempo do Conde D. Hen
fique, houveraó dei BiIpos , que fo-" 
nó D.Juílo ; Hermogio; Gumeado 
II.; D. FrQalengo ; Eermogio 11.; 

No. 
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Era vuf,. Noneco; S. Sifnando, Hugo, Auber .. 
to, e Si/inando : Prelados benemerl.· 
tos, t)ue tanto no tempo dos Mouro, .. 
como no governo dos Reis de Leaó 9 

conferváraó na fua Igreja incontamina. 
da a pureza da Fé, e a integridade dos 
cotlumes. 

C A P I T U L O IV. 
Pro{egllt-{e4mtjmll mIIteri4 Jo ejJ4M 

d4 Igrej4 LtlJita1l4 no tempo dos 
Keil Godos. 

ENTR E 01 Bifpados antigos, que na 
LuGtanià {e fazem recommendaveis t 
raffim como a grandeza da fua Cida'de 
,naquelles tempos, he o de Lamego. 
Nós encontramos peja Hiftoria do fun
tio das roais renlOtas idades memorias 
mulhes da pureza do feu ChrHUanif. 
·mo , e nomes foltos de Preládosin· 
Ílgnes, e entre elles Idacio, que abra
çou a ReligiaóCatholica em tempo 
dos Suevos. No dos Romanos., e an· 
no -de 2.0J , fe alfegura fora feu pri
meiro Bifpo Severo, feni fabermos 

del-
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," dclle mais que o nome. A mefma i gno- Era vul,~-

I ;reMia llOS domina no conhecimento 
de todos os feus Succeffores,. na revo
)uGw, e in Vilsóes de tantas N aGóes 
cllranhas na Lufitania, até ao anno de 
1169, em que nos confia com certe
za fora eleito primeiro Birpo D. Men
do da Ordem de S. Bemo, que fuppo
mOS nomeado pelo Rei D. AffonfQ 
Eenriques. . 

Dominavac"os Romanos toda Hef
.panha ., e tinha o gra.nde Imperador 
;Conllantino já concedido a paz geral 
~ Igreja, quando no annQ de 31-4 foi 
.ered:o no Algarve o Birpado de Olfo-
110ba, Cidade célebre até ao tempo dos 
Mouros, donde o Rei D. Sancho I. 
transferio a Cadeira Epifcopal para ~ 
de Sylves , quando a conquH1:ou aos 
:mefmos Mouros ~ Bifpado taó brilhan
,te ~ que o dito Rei , mais attento á 
antiguidade de OH'onoba, que tinha 
.florecido, do que á grandeza entaó de 
.Sylves , que principiava a Borecer., 
dUre: A nolfa Igreja Sylvenfe, fita no 
Algarve, que na antiguidade brilhava 
Jamoúffima, e riquHIima. 
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Era fuI,. Foraó varias as opiniões a rerpei~ 
to do lugar., aonde efieve a Cidade de 
O(fonoba. Garpar Barreiros oa fu~ 
Chorografia diz, que era o mefmo p~ 
vo, que no feu tempo por corrupçaó 
fe chamava Efiombar. Efirabaó lhetha
ma Sonoba; Pomponio MéJa Onoba ; 
Luiz Marinho de Azevedo na primei
ra parte das Antiguidades de Lisb(ja~ 
naó lhe chama Cidade 'I nem a tem 
por Epifcopal , e a involve como Lu. 
gar, ou A Idea juntamente com o Lu~ 
gar de OHtinge; Antonio Baudrand 
110 feu Lexieon Geografico quer', que 
O(fol1oba feja Sy[ves; F~., Bernardo de
Brito na Geografia da LaíitaAia affir:' 
ma, que das ruinas da Cidade de O~ 
fonoba fe edificou a Cidade deFáro:~ 
algum tanto apartada do primeiro fi
tio, e chegada mais ao maTo Acertou 
na realidade Brito nene paífo, errando 
tantos na carreira tia no(fa Hifioria. ' 

Hoje naó ró temos probabilidade~ 
mas evidencia, de que a Cidade Epi{:. 
copal de Oífonoba fe eilendia do fitio, 
aonde efiú ó Lugar de Efioi, até llum 
campo chamado Milrco, huma legua. 

, • díC-
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. '(liA:ante de Páro ,. aonde cada dia Ce E~ vutc- j' 

defcobrem veRigios defra antiga Cida-
de, entre elles huma ~ que parece 
Hermida, ou Capella toda de miudos 
embutidos ~ue cu vi, e examinei mlli-
tu vezes. Da mcfma (órte he certo, 
que das ruinas de Olfonoba foi funda .. 
da a Odade de Fáro; porque de dous 
anDOS a efra- parte fe tem deCcoherto. 
varias pedras nas fuas muralhas, que: 
marcaó haverem ornado editicios de 
01fonoba no lugar referido, como en-
tendo, que brevemente o fará público 
hum curioCo na deCcripÇa6 do Reino 
do Algarve,' que tem compoao.,. e a. 
quem eu tambeln. faço d obfequio da 
'Dotida defia fu&-efiimavcl anriguidadcr •. 
. No annopois de 324, [endoos 
Romanos [enhores das Hefpanbas; 
principiou a iIluminar o Algarve a Igre .. 
ja de Olfonoba na petroa do [eu primei. 

~ . ro Birpo Vicente, qlle affinou. no 
Concilio llIiberitano. O [eu Succeffot' 

I Itacio affiíHo no ConcUio nacional de 
Saragoça; e Pedro, creadci Birpo em 

I S.90, fendo Rei dos Godos Recaredo 
I., .elle le .achou no Concilio,. que o 

rueC. 
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Ir. ,uI,. mo Rei convocou em Toledo contrá
os Arrianos. Duvidaó alguns., que cer
to Gregorio fuífe. Bi[po deOffono~ 
e faltaõ para o anno de t5; ~ ,.. em que 
reinava fobre oS Godos Rccefvind& ..... 
e nomeiaó Prelado a Saturnino ,que 
dizem mandára ao reu Arcediago Saga
rello affitlir no VIII. C011cilio Toleta:
lIO. Em 666 fe faz memoria de Exar
DO., que affinou no Concilio Emeri
tenre ., e em 680 teve por Succeffor 
a Pluei.no., que foi. hum dos Padres 
do Concilio Ecumenico CODffaatino
pelitano III. Belito, eleito em 683 , 
ctlCYC no Concilio XIII. de Toledo; ao 
XV.o. (eu SuccefJ"or Agripo mandou 
o Presbitcro Daniel ., e como no rClI 

tempo os Mouros fe burló fCDhores 
do Algarvc ~ naó houvéraõ em Olfo
noba mais Bifpos., até que o Rei D. 
Sancho I. conquiflou Sylvcs., para 011'"' 

de mudou a Cadeira Epifcopal ., que 
'depois fe transferio para a Cidade de 
Fáro., aonde agora exUle. 

Memoravel., illuílre., e taõ anti
'ga., que defde o primeiro Seculo de 
Jefu Chrifio fiorcceo fenJpre brilhan

te, 
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te ~ itim'inofa a Chrillandade, e 19re- Era".tc;: 
ja da Cidade de Coimbra : N ús nos 
lafiimamos, de que fe fepllltaífem no 
tumulo do efquecimento até os nomes 
dos Prelados dignos. que a regeraõ 
os primeiros quatro Seculos. No 1m-· 
perio de Honorio, e anno de 409, 
quando os Wandalos invadíraõ Herpa-
nha, fe nos faz lembrança dI! Elipan-
do , que podemos e{Umar eomo pri-
meiro Bifpo de Coimbra. Derois del~ 
le QOS encontramos com outro vacuo., 
até o anno de ;63., em que reinaVIi 
Theodemiro fobre os Suevos da Lu..: 
fitania" e foi eleito Bifro Lucencio 
da Ordem de S. Bento. O Motleiro de 
Lorvaó, que por elles tempos era ob-
jedo erpe~vel em virtudes., letras, 
~ grandeza. em 6 ~o deo a Coimbrá 
húm benemerito Bifpo na peífoadofeu 
Abbade Hermulfo, que em 6 ~ 8 teve 
por Succeífor a Renato ,Monge do 
inefmo Molleiro. 

No tempo do 'Rei Godo Recer
vindo,., que ajunteu tfes Coneilios em 
·Toledo , e anno de 643 , era Bifpu 
Sifibcrto, que fobfcrcveo no VIII. Jos 

di .. 
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Er~ vuJg'''ditos Concilios, e em 666 fobfcteveo 
no Provincial de Merida . o feu Sue .. 
celfor Cantabro. Miro, eleito em 681_ 
fez o mefmo no XIII. Concilio .T ole
tano; e Emilla , que Ce lhe regulo 
em 6.93 , affinou o XVI. dos ditos 
'Çoncilios de Toledo. Depois deIle até 
Servando, que foi eJeitoenJ 770~: 
correm 77 annos Cem Cabermos , que 
Prelados teve Coimbra • eaando já 
Lu6tania dominada pelos Mouros. Do 
~mpo da·,invafaó deR:es Africanos.,. 
o .. governo do Bifpo Servando , . a,lé ao "o Rei D.Affonfo Henriques" con~ 
f~rváraó Cem intercadencla o.explendor 
do Bifpadodezafcte Bifpos, que f()oo· 
fW:.. _, , , .' . 
, Em 821The~derniro', da Ordem 
de S. Bento :. em 87) Naunino ,ou 
Naullo , da mefma Ordem: em .9OS 
Foarengo, da dita Ordem : em 908 

. S. Gonçalo Oforio : em 917.' Diogo. 
que confirmou hum Privilegio do Rei. 
D.Ordonho II.:. em jU4 S. Froalengo 
U.: em 9IsGromaldo : em .93S Gon. 
deíindo., que confirmou huma Doac;a.5 
de S. Refendo .ao Molleiro de Celll~ 

No .. 
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T~ Nova: em.,961 Viliulfo, reinando D~ Erá wlt: 
1C1 .Ramiro III. : em 985 Pelagio no tem';' 
:,.: po do Rei de' Lea6 D. Bermuda II. : 

em 106'4 D. Bernardo: em 1080 D. Pe .. 
'.:/ dro, fendo Governador de Cohnbra o 
j Conrul D.Sifnando: em 1082 D. Pa. 
'I' terno, da Ordem de S. Bento: em 1088 
, D. Martinho Sim6es, primeiro Prior 
; da fua Sé: em 10.92. D. Crefc::onio., dá. 
I Ordem de S. Bento: em J 0.98 D. Mau. 
,I ticio., da mefma. Ordem: em I I 101>'. 
I Gonc;alo., que foi o primeiro nomeado 
I pelo Rei D. Affonfo Henriques : Ho-

mens todos., ou pela maior parte., vir·' 
, tlloroS"., confpicuos., e probos '1 que em 

idades revoltofas, e perturbada~ con
fervaraõ a fua Igreja fem diminuic;aõ na 

I fua· 'gloria primitiva. . 
I' Confervaó·fe na LuGtania memo-' 
I' rias da antiga Eminio " que nas fuas 
I rui nas forneceo materiaes para a fabri~ 
\ c:a da pequena Povoac;aõ de Agueda no 

i, termo da nova Cidade de Aveiro., e ~ 
de Eminio iIluílrada na antiguidade pe .. 
la Cadeira Epifcopal., que foi ereéta em 
41 I , tendo o Imperador Honorio o do,,' 

, i minio da t..llfitallia, e Cendo o feu pri~ 
mei-
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~."'. meiro Bjfpo no dito anno Ge1afio, ou 
Helarfo , que fe achou no primeiro 
Concilio Bracare.nfe ., . e naó fabemo$ 
maís de8:es Bifpos, feuaó que PoRido... I 

Dio, eleito em 589 , aRi8:íra no III. 
Concilio de Toledo. 

N o Reinado de Ariamiro, Rei dos 
Suevos., e anno de S72., achamos ere~ t 

dos na Lufitania dous Birpados,. hum 
o de Vifeo, outro o da Idanha., e faá 
os ultimos ., que floreciaó no tempo 
dos Godos. O primeiro fim teve mui..; 
tos Birpos antes do referido anno de 
S 72 ., e tempo dos Romanos em Hef
panha , mas delles naó ha llQticia com 
certeza., e Ce attende como primeiro a 
RemHfol., que [obfcrcveo no II. Con
cilio de Braga. O [eu Succe(fur Sunil~ 
com S 89., era {cdario de Arrio, here-
íia que abjurou no III. Concilio d.e To
ledo. A favor do Arcebi[po defia Ci
dade aflinou o d~creto Gundemaro ., 
que fuccedeo a SUllila no .anno de 6~o. 
Depois dclle, LauCo em 6n; Famo 
em 638; Parinoem646; Unadilaenl 
643; Reparato em6lh ; VilIiefonfo em 
6S~., e Theudofredo em 693 , todo~ 

por' 
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, -por Cua ordem fobfcrevêraó nos Con- Era wl~ 
" cílios IV. VI. VII. VIII. IX. XV. c 

XVI. Concilios de Toledo, chamados 
a eUe, mais pelas vozes da repu.tac;a6; 
'que pela Dignidade do Epifcopado. 

Theodomiro foi hum dos Biepos, 
que largáraõ a Igreja de Sant-Iago, e 
00 eeu tempo abafou o expJendor da c:t. 
Vifeo a inn\1ndac;aéS.dos Mouros.Mas nas 
idadesdetla opprelfaõ fufientáraó nelIa 
firme o ChrHlianifmo os Bifpos Gun. 
demi ro, que aAinou na doaçaõ do Rei 
D. Affonfo o Grande ao Moíleiro de 
Sahagum; Anferico; DulcidiC?; Her
menigildo; Iquild; D. Gomes, que fe 
achou no Concilio de Coyaça em Ovie
do; D. Theodonio, que foi valido do 
Conde D. Henri'que , S. Theotonio, 
Ilucu.ral 'do Lugar de Ganfei, e D.Ho. 
Ilorio já no tempo do Rei D. Affonro 
Henriques. . 

No mermo anno de 572., em que 
fe, erigio o Birpado de Vir.cq, foi 
fundado, como dUremos, o da Idanha, 
Cidade, que para ficar recommenca
velna LuGunia, batlava fer Patriu do 
Santo Wamba, Rei dos Godes. N el4' 

I, 
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Eri ""g.' le propagou., e Róreceo a ChrUtanda

de., que no dito anDo achou COlO rai • 
. zes fundas o feu primeiro Bifpo Ado
riCO., ou Adorio , que fe achou no 
II. Concilio de Braga. Em SS,., foi fe.u 
Succeffor Licerio., que affiaio no Con
cilio Provincial de Toledo; Molitefis, 
que fe lhe feguio em 6'33 ., eflev~ no, 
IV. Concilio da mefma Cidade., t: 
Mo~tefis., que foi eleito em 638 ., DO 

VI. do.s ditos Concilios , affim como 
no VII. 110 VIU. e no XIII. os feusSuc~ 
cefi'ores Armenio, Selva., e Mooofoo
Co; eleitos o primeiro em 646 , eo 
terceiro em 683. 

Ja no tempo do Birro Theodomi
ro. que o foi em 899, os Mouros eraó 
lenhores de Hl!!rlanba., e com confu
{as noticias fe faz memol'ia .dos [eus 
Succefl'ores Pamerio ., Audencio., S. 
Fulgencio . ., inl1uó de S. I..-eandro, 
Gregorio., c Agefindo. No Chronicon 
de Haubcrto Bifpalenfe . faõ tamb~ln 
nomeados Bifpos da Idanha Gregorio, 
Egica., Gregorio II • ., Licerio 11. Atha-' 
na·fio, J oaõ, Agcfindo ., Confiando.
e Walumbofo ; mas todos cUes fa6· 

du-
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:;} . uvldofos DO con.ceito dos. criticos ~ EQ ,"uI .. 
~iJ . que oaá admitem tacs Prelados na 
;'i Igreja da IdaDha. EIRei D. San<:ho I., 
:) que .. fuQ,dou .a Cidade ~ Guarda. 
·.~_.I· ullJlsferio para ella. a Sé Epifcopal" 
: elll que temos. faUado ,com authori-
. ..:I .. ·.de do Papa Innocencio III. , em 
::J ;;.9S. Eaes eraó os Bifpos·, -e cllado 
:1 da Igrer4Lufitana no tempo dos Go
) dos,' e depois delles até a "expulfali 
ri dps. Mouros d~ muitas das partes .da 
_\ Ille.fma Lufitania;. e do carad:er, ze
',I lo, e fantidade dos Bifpos , de que te· 

mos ,dado eRa breve noticia , juRa
me.Dte podemos inferir a pureza do feu 
ChrUlianiLmo. 

. . 
C .A P I _T U.L O V •. 

ContinuaflJ6 do Reinado dos Godo~.dé';'· 
. pois da morte do re/!$iofo TtI/glI, . 

e d4 dd feu Stlccejjor Chi1Jd4- . 
jlli1Jdo. . . 

N Ai) cnchugou Hefpanhá as tagrimai 
n~ il'Ql1JItura morte do feu piedofo Rei 
Tulga no Governo de Chindafuindo, 

70M. II. I que 



130 HISTORIA GERAL 

E~·vul, •. que lhe fuccedeo, e o quiz' imitar 
fendo hum intrufo, como acabamos der 
ver no fim do Capitulo II. de fie Livro. 
A refiauraçaó daquella perda, c a di .. 
."inuiGaõ da dor, que ella caufou, tu
do efiava guardado para a Época feliz, 
do pio, brando, e affavel Recefvindo, 
que fuccedeo a feu Pai Chindafuindo. 
Porque eu tinha de entrar a efcrever o 
Reinado de Recefvindo, que Cublimou· 
o Efiado Ecclefiafiico de Hefpanha a 
huma ma$nificencia earondora, eu tra
tei o que era refpeétivo ao da Lufita
Dia nos dous Capitulos precedentes. 

Recefvindo , todo occupado d~' 
fentimentos da Religiaó, e que como 
a amigo de Deos, tudg havia de con
correr para o feu bem; elle em paz 
vinte, e tres annos, confagrou ao eeo
todos os [eus cultos, e á Igreja Santa 
a efficacia dos votos. ElIe convocou o 
oitavo, nono, e décimo Concilio de 
Toledo, e hum em Mérida, todos 
muito uteis para a pureza da Fé, re:' 
gularidade dos cofl.umes ~ e credito dos 
hcclefiafiicos dos fcus Dominios. EIU' 
hum daqucl!es Concilios, corno diífe-

mos, 
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~1 ~, Pontamio. O PeniWnte confe!fou Era vulg, 

',:/1 voluntariamente, que elle havia comet-
• tido hum peccado de incontinencia t 

abdicando por eíle crime o Arcebifpa
do de Brag4, que pela fua depoflça6 
foi nomeado em F ruétuofo , . que Cc 
achava no meCmo Concilio; Prelado., 
que foi da Igreja de Dume , iníigne 
cm Cantidade., e milagres, zelofa na 
fundaçaõ -de muit!-'s Moíleiros , que 
ronJerváraó [eculos as piedofas memo .. 
lias de Fruéiuofo. 

Em tooo brilhante o Governo de 
Recefvindo, eUe [e faz mais memora
vel naó tanto pela invafaó dos GaC
cóes em Hefpanha ". que foraó rechaça
dos com o coflumado valor pelos Go
dos; mas pela g1oriofa coroa de Mar· 
tyr, que a. Santa Iria" ou I rene, te~ 
eeo frenetico o amor profótno. BritaI
do, moço illu!he, amava a cafia Vir
gem com tanto extremo, que o amor 
degenerou em loucura. Iria afIavel, 
com ternuras, e modos infinu:Ultcs., 
que fc faziaó Centir em fi meCmos, cu .. 
rou a paixaõ de Britaldo, que Cc con
fervou re.liq uias do amoI'., elle era pu-

Iii TO., 
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Era-vuJg. ro, e já de homem com'iúlzo. O MonJ 
ge' Remigio vio obrar a Iria efle mila ... 
gre , que rendo para edificar, a ene 
fervio de o corromper. Cégo o Mon
ge nos tranfportes de amante, elle mu
da os colloquios efpirituaes com que 
.cuavemente entretinha a Iria, e con
verte em práticas de ternura os reve .. 
ros conCelhos de Direé:tor. Pafma, aC
fombra~fea Santa, c:ouhece Colapado 
o veneno-, e .arroja-.dc·fi , facode o 
afpide. .' 
. Enta6' o Monge, por deCatendi
do, fUfiafo, fenGvel' á .imaginada in
juria prepaioa o defpique em huma be
bida de l1liKtos co'fu virtude de fazer 
molhar ventre' de mai á Santa Virgem. 
Chegou a Britaldo a noticia da fingida 
prenhez, que fuppoz verdadeira. Elle 
converte em furor o antigo agrado; 
determina lavar a incontinencia de 
Iria, e a fua injuria. com o fangue da 
ill110Cente. Vem Britaldo ás margens· 
do rio Nabaó, aonde cfiava o :Mofiei-
10, em· que a Santa na companhia de 
fuas tias fazia hum a vida angelica. EUa 
he impiamente degollada, e o feu cor-. 

po 
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pO fói lanGado pelos, algozes á correo- Era vulg. 
'! te das aguas. Revelou o eeo elle ta

tallrofe glorioro ao Abbade Selio., tiQ 
da mefma Santa., que bufea o cada ver 

'I' fepultado pelos Anjos 00, fpodo do Té" 
~ jo. Eíle rio .fe divide., c'mollra pateo-
':,,1 te o therpuro., que ,oeeulta., aos olhos 
~ qUe: o bu[cavaó. Os devotos pefquiza-
i,' dores fe retiraó éontentes., e commo~ 
:)01 \lidos. quando víraõ., I:]ue o rio torna 

a burear os limites donde [e apartára 
para. deixar 9 pafl'o franco ás fuas di

" ligencias. He o, Téjo o tumulo de Iria, 
ir' o feu Epitafio Santarem ., que entaó 
1(' deixou o nome de Sealabis .,' e tomou 
t: o de Sant'lrene., depois corrupto em 672 
rr..1 ~antarem. , ' ' ," ' 
~ Ignorante, da fcrie de muitos fuc~ 
:1/ celfos nos ultimos annos! ,da vida do 
Jd Rei Recefvindo ., fabemos as revolu~ 
~/, ' ções grandes., e males perigofos., que 
~ , a fua morte trouxe a Herpaqh~. ' Theo-
li dofr~do feu filho; e Suc:;c~f{ur..,; 6co,", 
r de mui pouca idade., ~ os Godos que;' 
:e , riaá Rei robuno ." nl,l,nca attentos ao 
II falJgue., fena6 ao valor dos feus Prin
r. ' cipes. Em genio$ defte', cara~er naQ 

pC). 
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Er. ",ul, •. podia6 as idéas para 01 governo deixar 
de mover os' efpiritos ' , 'cada qual in~ 
quieto pirà o lado, aonde o anafta .. 
Ta o interelle, a ambiçaõ , aos menos 
o amor' da Patria~ No 1lleio da geral 
perturbaça5 dos animoS' , dizem fora 
I'évelado ao Papa, que .na Lufitania 
havia hum Lavrador chamado Vam:' 
ba, e que cae, havia fer o Rei dOI 
Godos. Sahin6 exploradores 'a bufcar 
pelos campo!! o Rei illCOgnfto. Che
gáraõ a05 da, Idanha ,e encontrára6 
lavrando hum' homem,. que lhes dUra 
fe chamavaWamba.'Elles o augur~ 
ra6 Rei da ",aa Monarquia dos God~ 
e fe afiegura , que Wamba lhes ter" 
pondera, daria credito á boa nova CAIU 

-que o Iif6~geavad, fe plantada na ter
,raa agl1ilhadl com que lavtava, de re-
pente reverdecefl"e., ' 
',I Acompanhou Wamba ellas pala .. 
vras com a' acc;ac1 de cravar na lavoira 
a: águilhatla, que no' mefmo inflante 
foi viGa ~erde .. e cobertà defolhas. O 

. fucceJfo veri6coua revelà<;alS do Papa, 
e veio fer Rei' dos {}f>dos o Lavrador 
do campoda-Idanha, novo David acha .. 

" , do 
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"O para Rei entt:e as matas., pano- ltra vutc· 

I dando os rebanhos de feu pai. Seria, 
ou naôo Rei Wamba efcolhido pelo 
eeo para Soberano dos Godos ., e 
Iria da paz na geral revolta., que a mor-
te de Recefvindo carrelOU a Hefpanha. 
Mas o certo he., que neSs o podemos 
crer, attendendo á famidadc dafua vi
da, ao feu zelo pela Religilló, á ele

. gancia das fuas aCG6es , que tudo o 
o eRá inculcando Rei efpecialmente 
dado por Deos a Hefpanha., quafi co
mo David a lfiael. 

Com prudencia admiravel pacifi
cou Wamba os efpiritos inquietos dos 
vafiànos , depois que em Toledo foi 
coroado com magnificas ceremoniat. 
Como tinha os animos conformes, e 
o eco propicio., oaó fe perturbou com 
a rebelliaó dos Navarros ., e outros 
PÓYOS confinantes : marchar fobre el
tes'., e domallos , foi huma fó acça6 
em Wamba. Seteve algum fuClo, el
te moftrou., que naó o perturbava ou
tra revolta., apenas abafada a primei
ra., com que Hilperico, Conde de Ni
mes em Frallk&' Cidade entaó do do-

mi-.... 
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Era vulg. mIOlO de Heepanha ., pertendeo facO: 
dir o jugo dos Godos'. Parece' que ef~ 
tes valfallos mais apartados da Lufita
nia ., ignorantes' das qualidades . de 
Wamba, para lograrem os defignios 
da liberdade lhes deo corage ouvirem 
dizer ., que empunhava o Sceptro o 
homem grolfeiro., que acabava de lar
gar a rablxa do arado ; . como fc a. 
virtudes da alma tivelfem alguma de
pend~ncia dos chamados dotes da for
tuna., e imaginada qualidade do nafei-
mento. . 

Wamba par,' fazer aos rebeldes 
evidente o nada., que' os' temia ,_ fem 
{air da Corte., mandou 30 feu Gene;. 
tal o Grego Paulo lhes folfe tomar con
tas da perfidia. Elle efirangeiro ,ef
quecido da fide1idad~., que de~ia ao 
Príncipe a quem fervia., fe uniocom 
elles, e ao eeu exemplo tomAral> are- . 
voltar .. fe os Navarros., e junto com 
elles os Catalães. Ental> fe reColveo 
Wamba li paR"ar osPyreneos ., para 
onde audaz ., e atrevido o . defafiara 
Paulo. Humas' a outras fe fegl1íraó as 

. viétorias, tantos o.s combates, quan-
I tos 
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tos os triunfos, a cada golpe de Wam- Era vul,. ~ 

J 

ba cortadas muitas palmas. Sobmetti.. ' 
do o Pajz" lhe cairaõ nasmãos os re ... 
beldes , que as fentiria6 pezadas , fe 
folTem outras. Mas o Rei nada vin-
'gatlvo, todo· clemencia, lhes comu .. 
tou a pena de mórte em prizaõ perpe
tua pa ra naõ pertubarem antes ao EC. 
tado, que 3 elle. 

A grande reputaça6 que adquirio 675 
Wamba pur tantas, e taõ affiooladas 
\'id:orias, o fez gozar ditora paz, pe-
Jas virtudes amado dos va1fallos, pelo 
valor temido dos contrarios. Enta6 
convocou eUeo XI. Concilio Nado ... 
nal de Toledo, aonde acabou de ajuf-
tar ,3 divifa6 dos Bifpados de Hefpa-
nha , com 0$ limites, e termas das 
jurifdicc;6es, pouco alterada a demar
caGaõ primeira, de que deixo dada 
noticia. Mas por efies' tempos já os 
Africanos Ce enCaiava6 emvifitar as 
-noífas coaas marltimas. Elles as inful
táraõ, e fe prefume, que efb invafaó 
foi traçada por hum Conde Grego der
teTrado pelos IrQperadores de Confian-

_. tinopla, chamado Hervigo. Tinha eC. 
te 
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Era'\'Ulg, te caCado com huma Cobrinha do Rei 

Recefvindo, e eila· alliança junta aos 
anDOS avanGados" que Egica confide
Tava em Wamba " entendeo lhe da
vaó direito, e facilidade para Cer Rei 
dos Godos em HeCpanha. 

Por força das armas naó logrou 
Hervigo o projeéto. Os Barbaros" em 
que Ce fiava" foraó feitus em póllas, 
naó fe diminuindo em W'amba a co. 
rage com a velhice. De outros meios 
todos indufiriofos fe nleo Hervigo 't c 
confeguio fer adoptado por Wamba • 
que bem pouco fenfivel ás glorias do 
IDUndO, as enterrou comfigo no MoC
teiro de Pampliega' entre Burgos ~. e 
Valhadolid, para piÚfar o refio da vi-

- da na tranquiUidade de efpirito , que 
Daó he faeil gozar-fe nos bulicios do 
Seculo. Nelle a acabou com mortc 
precioCa o Rei , que fempre fez vida 
de fanto, e podemos dizer, que com 
elleefpiráraõ as felicidades das Hefpa
nhas; principiando daqui em diante a. 
ter muitas di (pofiçóes .• ntecedentes ás 
grandes calamidades" que as efperaYl6 
DO ínfau'io .reinado de Rodrigo 7 que 

he 
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ri he buma ordem vulgar da Providencia Era wlS· ' 
~I fuprema fazer. que precedaó. proernios 
. efirondofos aos grandes cafllgos. 
. Hervigo intruCo ficou Rei rem fo- 68z. 
:/ brefaltos depois da morte de Wam-

ba, que lhe defierrou o fufio aas con-
'/ tingencias. Com realidade , ou appa
• renda de religiofo. imrriediatamente 
- ajuntou dous Concilias, aonde os ne-
-/ godos feculares levára6 mais attenGó. es~ 684-

lJue os EccJefiallicos; idéas de quem 
reina Cem direito ás Coroas, para as 
[ullentat na cabeça firmes com as for .. 
'ias refpeitofas da Religiaó. Noprimei .. 
10 daquel1es Concilios fe tratou o mo .. 
do com que o Rei, e a fua fucce1fa6 
fe havia6 confervar na Monarquia: 110 

fegundo foraó confirmadas todas as cle .. 
terminaçoes do primeiro. Com pouca 
interpoJaçaó de tempo ÇOllVOCOU ou. 
tra Afi'embléa para Ce reColver nella, 
que os 'Decretos do VI. Concilio Ge .. 
'UI Confiantinopolitano contra os er- 685 
1'o~ de Apollinar" foffein admittidos 
em Hefpanha. Depois cuidou ce C011. 

tentar o Povo, entendendo o lifungea-
ria carando fua filha Cixi,lona com Egi-

,a, 
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Es. vulle ,: ca, filho de hum.a irmã do Rei Wam~ 
ba , tambem naCcido na Idanha., o 
fegundo Monarca Lufitano, que veio 
a fucceder no Throno dos Godos. 

Sentia ne(les annos Lu{itania os 
cffeitos 'da pe(le geral , e efpantoCa, 
que Ce aífegura lhe roubára a terceira 
parte dos feus moradores •. Nelles, c 
nos ultimos do feu Reinado '9 Hervigo, 
para prevenir os futuros, nada defeja
va tanto, nem lhe levava agitações 
maiores, que trabalhar, para que feus 
filhos fieatrem no' agrado de Egica., que 
era muito refpeitado de toda a Nobre
za Gothica. Com a .mefma idéa cui
dou em honrar as Memorias de Wam .. 
ça na edificaçaó dos niUIOS da Idanha 
fua: Patria coro grandeza de Principe, 
et indu(lria de Politico. O mefmo em
penho tinha em Mérida o LuGtano 
Sala; occupados ambos em fazer rer
peitavel o nome, e o Reino dos Go
dos, quando e{lava proximo o Reina
do do abominave) Witifa , que arrui
nando ne(las paredes, e nas de toa.s 
as.Praças as forças de Hefpanha, havia 
fazer perder aos Godos o Reino, e o no-
me. COIIJ. 
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'l~ Com elfeito, depois de Hervig~ , Era 'f\ll:. : 
. ~ Bgica , filho de Ariberga, irmã dç 687 
) Wamba, foi acclamado Rei. Enten-
: diaõ os Póvos, que elle era huma em~ 

.I~~ naçaõ da alma do grande Tio : nos 
j traofportes do prazer fe lhes confuo .. 

'l' dia o gofto, e em efFeitos di4Ierentes 
era homa, e a mefma a cauCa da ale. 

!, gria. Augmentou-fe a fatisfaGaõ, e 
, c:omplacencia dos vaifalJos, quando o 
:,'/ viraó repudiar a filha, que Hervigo lhe 
~ dera por mulher , naó gonando os 

Godos de venerar como reliquias Reaes 
aos filhos de hum Tyranno. Depois 698 
convocou Egica varios Concilios fo~ 
bre as diverfas materias, que occorriaó, 
e vivia fatisfeito na profunda paz, que 

I' gozava. 
" Naõ Ce polfuindo e(le bem nas 
I) Monarquias, fena6 em quanto querem 

os outros homens perturbadores, ou 
1mbiciofos ~ a de Egica foi alterada pe .. 
lo Conde Vitulo de Galliza, qtie per
tendeo ufurpar-lhe o Throno. A rebe
liaó ainda que inquietou aquelJe Rei. 
110, e as terras de Entre Douro e 
Minho , elIa foi depreífa ab;üàda , e 

rer .. 
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Era vulg. " rellituido Egiéa á fua amada paz. Pa"; 
ra evitar com tudo nas mefma~ partes I 

outras revoluCjôes fernelhantes; reco
nhecendo elle em feu filho Witifa .. 
havido na repudiada Cixilona, qualida. ~ 
des:bem proprias para reger, e domar 
hum Et1:ado inquieto, o nomeou Rei ~ 
do Minho., e de Galtiza.., .e elle ficou· I: 

com Hefpanha., e a Gallia Narboncn~ 
fe. 

~OJ 

Witifa, que naô herdára as vir~ 
tudes , "e piedade do pai Egica , nem 
do avÓ Wamba, fez Corte da Cida- ~ 
de de Braga., e quando o det1:inavaá 
para apagar faifcas de" CediCjóes , elle ~i 
fervio de atear incendios de difcordias .. 
Com efpirito cruel, e animo brut;ll,. 
"\'<'litiCa te transformou em Rei dos vi
cios, em veHtugo dos homens , fem 
n:1da de bondade além do refpeito, 
que tinha a feu Pai, ur.ico freio, que 
o continha nos dt:rl1lanchos pl\ra COIU 

o dcfpntifmo do duminio naó dar ca"; 
rader mais infame éÍs defcnvolturas. l 

Deixando no mUlldo taó máo filho. ,i 

Egi.::a morrco na Cidade de Tuy, aoo- II 
de entao fe acbava, c Witilà marcholl '\' 

lo-
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togO a Toledo para fer acclamado Rei Eca vu~ 
dos Godos. .... ; . 

Precurfor do infeliz Rodrigo eí1:e 
ltomem jndigno de fer Rei., depois de 
revefiido da mageí1:ade arraí1:ou naó ró 
a cauda., mas toda a purpura; e po, 
todos os modQS illfolente ; a ef pada., 
e o fceptro mais cral> flagellos de o~ 
primir., q.ue devifas. de e honrar.; El .. 
Ie o Heliogabalo de Hefpanha., que na.' 
Cultura dos vicios prefumio imprimir 
alto caraéter na reputaGaó das fuasgen ... 
tes: Elle., que na defc;nvpltura dos vaf ... 
falias InteRtou cí1:abelecer coní1:ante II 
felicidade da Monarqúia : EUe a nuvem 
medonha., que ec1ypfou todas as IU2c9 

brilhantes dos Reis Godos feus prede ... 
ceífores: ElIe verdadeiro Tlçaõ de BeC •. 
panba., qúe lhe pôz o fogo., e fez la
vrar o illCendio., que a devor()u pelos 
ftus dilatados ambitos ~ Elle, em fim 
como já diífe., o Precur[or fatal do 
infeliz Rodrigo., que pelos' caminho~ 
da depravaçaó aparelhou para as gell
tes Lufitanas ., e Hcfpanholas o mais 
duro cativeiro; homem inucccnte ., va .. 
fio de toda a juLli~:l.. 
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Etá YUJg. Começou Witifa a êxetclta~ li 
crueldade com a Fanlilia Real'; a bons 
dos Principes ârrancava os olhos, a ' 
outros ,tirava a vida ,eraeS felices' os I 

que ficavaó fem 'liberdade. Rodeado de; 
contubernaes "e imitadores .dáS Iaas ! 

defenvolturas ,; .ellés,: lhe forneciaéS os 
llbjeétoS' dos appttites torpe • ., que Jh~, , 
Jevav.a6.. -todos. os' caidados..O Palado 
era' hum ptoftibu}o ,viUle (lbfenidades, 
-Witifahum Tiberio entre os Godos, 
que premiava 'aos inyentor:e, de novos 
modos de luxUlia ... Para disfarGar os eC
eandalos com 'outros maiores ,eouce
«Iro o ufo de murtas mulheres aos vaf
faJloS ; e continuando a cobrir a ma
lida Cem pejo, -promulgou huma Lei, 
em que -facultava o matrimonio aos 
Ecclefiafticos. Os animos pios á vUla 
de tanta impiedade fe enchiaá de hor
ror Canto, lanimados da corruPGaõ da 
Nobreza, que céga imitadora " e ar
rafiada do exemplo do Principe , era 
a mais pervertida. . 

EGe fentimento dos homens bons 
acabou de defenfrear as dema6as de 
Witifa, que ordenou por hum Decre

to ' 
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'to negaifem todos os feusvaífallos a Eri vul:, . 
r1 obediencia ao Papa ; primeiro paífo, 
,I e bem vulgar arrojo dos Libertinos fa. 
J codir o jugo da Igreja Santa, deprimil. 

1
1a, e fe podeífem aniq\1ilalla , para 

; que freio fuave'J para elles tal) pezado, 
. lhes naó impediífe correr defenfreados, 

.'1 faltos, desbocad'os pelos caminhos da 

.' JJepravaça6, e liberdade. AvanGando 
, a. temeridade, Witifa para naõ temer 
~,:I os vafi'allos commovidos, mandou ar,. 
,) razar as fortificaç6es de todas as Pra-

_ . 
. ' 

ças de Hefpanha; difpofiç6es do eaf
ligo <\eeretado pela indignaGa5 Divina 
para facilitar a eonquifla dos Mouros. 
que ella tinha preparada para 8alma
nafares , e Nabucos da Mefma Hef-,e, 

I:; panha. r'-
Iii: Os ~uro$( da Cidadé' de Braga er-
r.1 . eapáraó da rÓina geral pelas infiancias 
!( do Areebifpo" Felix, que 'confeguio a 
,',I graça pelos J,jons offidos do Conde 
:il ]ulia5, valid6de, Witilà , e depois 

I 
r,J I 
:e 

I 4 

(com milagre raro) do feu 8ucceifor ' 
Rodrigo, aquelle o verdugo, ene o 
cutello da felicidade, e exiflencia da 
Patria. Em Witifa, como temos viflo, 
: TOM. II. K deo 
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Jq wJg. - deo ,ella os primeiros arrancos, -elle 
osultimos da vida .com dez annos de 
Governo depois da morte de reu Pai; 
~ quatro antes della. N a6 fabemos d~ 
.'que molefUa morreo efie Rei, quô 
.buns dizem fora natural, outros, quo 
.com olhos arrancados, e eHa violen
ta difpofia pelQ Infante D. Rodrigo ~ 
em pena da que elle dera .. reu -Pai. 
'Mas de qualquer modo - que Witifa 
-efpiralfe, elle fempre morreo com o 
edrondo, com que acaba6 os impios ~ 
morte peffima de peccador , que en
cheo os vaífallos de gollo , a piedade 
de !aIUma. - . : 

'-.. 
1· 

.. LI-
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L I V"RO VI. 

• D .. Hij/oriA MotllrllA de P,rllltJ. ' 

C A P I T U L O I. 
Do G07Jerno de Rodrigo ., III timo Rti 
" dos Godos., e invojao dos MQllros 

em HeJpanba. ' 

Eu rou chegado =.{ Épo~a mais trif- Era vulg. 
te de Hefpanha, e entro na narraGa6 7°7 
de hum dos caíligos com que Deos 
quiz molhar, que fendóta6 facil em 
perdoar peccadosaos homens, he mui-
to difficultofo em diffimular efcanda-
los aos Reis. Elles faó na terra feus 
Lugar-Tenentes., feus SobElitutos, fuas 
Imagens, faõ huns Vice-Deofes ,e eIle 
quer que imitem o Prototypo .,0 Ex
emplar., que reprefentaõ. Nada., nem 
ainda as couras mini mas , fuccedem rio 
mundo por acaro : tudo, grande., e 
pequeno, dirpoem a Providencia Divi-
na para o fim dos Santos, e impref
erutaveis defignios, que ró a" eUa fa6 

" " Kij m~ 
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• ta vuJ,. rnanife{los. Nefia ordem devemos ln~ 

doir a il?vafaó, e tonquitla, de Herpa-
11ha pelos Mouras, e tantos trabalhos., 
q';e felhe fegu{raó , dev'1mos júlgar 
por fem dúvida, q~e foi hum calHgo 
evidente dos enormes p.eccados dos Go
dos ,a que en,cheriaó os do Rei Wi
tira, e de Rodrigo o número decreta
do ; talvez femelhantesás quatro mal
dades de Damafco • que Cem remiffaú 
chamára5 pela fua ultima ruina. 

, Tenebrofús os tempos por onde 
entra a anda( apalp,anpo efia Hilloria., 
ercuras as idad~s , que rorleiaó a fua 
llarraçaõ , tudo abafado pela eutTada 
em Herpanha da barbaridade de Afri
ea, que como hum fopro apag~>u nel. 
la todas as fuas luzes: Cll encontro a 
primei,ra" efcuridade no Governo do 
Rei Rodrigo, que ~lguns Híílori-ado
res prefumem reinára com feu irmaG 
Acofla, amb,os filhos do Infante Theo- , 
doredu, fem, nos dizerem fe tinha5 
ambos juntos, authoridade no mermo 
Eílado , Ce cada hum em Domínio
differente. Nella dlívída continúo di-
2endo, que depois dos Principc,.s no-o 

mea~ 
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'k- meados arrancarem os olhos a Witi- Era .ulg. -
;f lã, e' naiS fabemos Ce tambem lhe ti-
~,' ráraó a vida : Rodrigo occupou o 
;: Throno dos Godos com gono grande 
':: . dos valfaUos , que lhes parecia eaar 
:i vendo nelle huma imagem de feu avÓ 
4 o Rei Chindafuindo. Mas eUa em taó 

:1 pouco tempo fe mofhou por tal modo 
contrafeita.. que a defconhec.êra6.. ef~ 

i! pantou-os.. encheo·os de horror, naú a 
quizeraó t-er vUlo. . 

'. Fizeraó elles o cotejo dos feus 
'II Vicios com os de Witifa, ejulgáraó que 

a relaxaça6 dos cofiumes do Succefi'on 
apagava a fealdade das abominaG6es do 
fredecc{foJ: : vantagelll de malida .. 011 
por mais mal inclinado.. ou por emu
lo infame Rodrigo, que fc deixou vef 
hum dos herdeiros mais faceis em imi. 
tar as maldades , que as virtudes dos 
Predeceffores. Com trínes prim:ipio.; 
l1afcidos da fua politica corrupta, prin.. 
cipiou elle a reinar; e quando enten
deo , que removia os.; obfiaculos para 
ie 6rmar no Throno., :ellc. lhedca 
hum avano taó fQrte·" que o deixo~ 
em fraqueza para o p-ri~iro impulf~ 

dat 
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Era vuI,. ',: dar com elle em terra. Sem lhe fazeJ , 
rem a menor efpecie, perfeguio l~ 
go aos filhos de W'itifll, privou a fell' 
irma5 Opas do Arcebifpado de To)e~ 
do, manJou-o relidir no de Sevil ha .; 
e Cobre os homens de probidade dei. 
xou cahir intoleravel o pezo da Sobe
tania. Os Príncipes efcandalizados fe re..; 
fugiáraó em Africa, e em Ceuta os re. 
cebeo .eeu parente o Conde Rechila re
commendados pelo Conde J uliaó, que 
era cunhado de Witifa, valido de Ro. 
drigo, e como talo primeiro dosho" 
me os em Befpanha. 

Se com indifferença , e fem eC
colha de qualidades, a gentileza das 
Damas roubava todos o~ cuidados, o 
juizo, a liberdade do Rei Rodrigo; a 
de Cava, ou Flortnda, filha do Con
de Julía6, formofura defgraçada, cha';' 
n'Jada com propriedade Helena HeCpa .. 
nhola; eHa entre todas a mais efpe .. 
ciofa, e a melhor de todas, mal eCca· 
paria aos rendimentos de hum Rei 're
roluto , amante poderofo. Cativou-Ce 
Rodrigo da belleza de Cava, e a ele
geo para ,efpoCa ~ mas na conjuntura 

cm 
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íll em que os fados lhe hiaó a millinrar Et,á vulg:": 
~ butro objeéto par, novo goflo, que 
'li o obrigaria a efquecer o primeiro. 
1., Hum naufragio arrojou na COIte do 

Rodrigo a Princeza Africana Egilona 'f 
" ou Eilata , Dama de rara formorura. 
'I mais attendida por efirangeira" c por 
' dlc dote logo efpofa do Ret, quee[ .. 
:, '1uece apalavra dada, e o amor em .. 
,! preg~do cm Cava ~ Egilona 't Senhora. 

e Rainha; Cava no, Paço com o em
prego" de DaDJ,a , e a .dor de repu-

'I diadaO"(entimentO dos filhos , ep~ 
rentes de WitiCa , que o Rei nali pre
~enio quando devêra; agora com o 
feu reti ro para AfricI ,lhe dava (;) 
Cuidado, que merecia a, rua delicade-
2a; elle hum, mal muito critico .. que 
já. fazia difficultoro o' remedio. Enten.
deo o Rei , que ró o [eu valido o COÍ1~ 
de J ulia6 o poderia applicar efficaz 

'1 
Pà{fando a Afriea em pefiOa i JuJiaó ~ 
Pai de Cava, já rerentido do repudie) 
da filha 'I que por hum lado eile olha~ 
va efpoCa aggravada" por outro Prin. 
ceza deCatteudida. Ordenou o Rei ao 

Con-



Era vuJg .. Conde, Ce he que lhe naó pedio ,. qui!.' 
zeffe paífar a Afriea· com o caraéler 
de Embaixador a MUGa , que ró en
tendeo innrumento capaz por poderoCo 
"ara moderar o refentimento dos filhos 
de Wet.iCa; mas ena aufencia do vali
do, eCle defamparar o lado do Sobe~ 
rano, nali trouxe comCtgo , como vul
garmente fuecede, a perda do vali
mento 110 Mininro; mas a ruina da. 
Magenade no Rei. 

Como a ene lhe durava o amor 
aos objeétos do gono em quanto naó 
fartava o appetite ~ elle já fatisfeito na 
Rainha ,Egilona , lembrou a Rndrigo 
a primeira inc1inac;a6 de Cava. O reti
ro do Pai facilitava a renovaçaó dos 
intentos ; e a paixaõ efquecida , tor~ 
nando a lançar faifeas , ateou tal in
cendio, que depois de abrazar o Rei, 
confummio "Hefpanha. Banou huma 
lavareda do appetite inAammado para 
reduzir a cinzas o Throno dos Godos, 
que na merma Hefpanba tivera tantos 
Seeulos a firmeza do bronze. Inaru
mento deí1:a fatilidade o Conde J ulialS, 
antes da fua partida para Afriea, pa. 

re~ 
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~" rece que elle .já trazia na i~a cOllce- Era VIl)" . 

~.~/: bicIo o defpique ., que havia traçar 
contra a Patria., e contra o Rei; acon-

" fefhancIo-o, que mandaífe acabar a 
grande obra., que principiára Witifa , 
Hlo he 'J a ruina das fortificac;ões. El
Je o fez crêr ., que era huma injuria 
pua ~ Teputaçaõ do valor dos Godos 
entenderlt-fe ., que no feu Dominio fc 
lleceffitava de Praças fortes; que as 
arrazaífe : que era outra affronta pre .. 
fumir-Ce , que eIles para a fua defenfa 
haviaõ miner aTmas ., quando lhes Co
brava para a fua fegurança o terror daI 
NaGóes; que as defiruiífe. Dene mo., 
do a llliferavel Hefpanha fem armas. 
e fem praGas , os homens affeminados, 
as campanhas abertas ., ella 6cou dif~ 
pofia para fer levada em preza dos 
primeiros inimigos., que a illvadHfem. 

A ene conCelho Jogo executado., 
como de taó valido., fe reguio a jor. 
nada de JuHaó para Africa. Como a 
fua Embaixada a Muça havia ir acom .. 
'panhada de prefentes magnificos., que. 
franqueiaõ as entradas, e diCpoem os 
animos para os Officios dos Minifiros 

le-



le\'arem attençôes eff(étivas ~ fendo tra~ 
di<;aó inl'tnemorial , e voz ccm(lante, 
que nos terrolhados Palados de Tole .. 
do haviaó riq\lezas immenfas; mas 
que o Rei que otl abriffe para fe apro4 

"eirar dellas perderi!\ o Reino; dizem" 
que Rodrigo temerario , defprezando 
et1es agouros prudentes , que atemo· 
rizára6 aos feus Predeceífores , eUe 
mandára arrombar as portas do encaD-' 
tado Palado: que entrára neUe: que 
buCcando os thefouros, achára Inferi
pções como as do Rei Balthafiàr de 
Babylonia nas paredes, efcritas por 
maá fem corpo 'l e enunciativas da per4 

da da fua vida, e do Reino: que v( .. 

ra em muitos pannos pintadas as ima
gens dos Afl'icanos armados de cimi
tarras, cobertos de turba'ntes, int1 ru
rnentos do feu ultimo et1rago ~ em fim, 
que lhe apparecêraó outros phantafmas 
nas idéas de alguns Hiíloriadores taó 
horrendos, que o Rei voltára atordoa
do, Caindo do lugar dos thefouros mais 
pobre do que entrára., ou antes duas 
vetes pobre., huma de ouro, outra de 
efpirito. 

Os 
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Os modos de que elle fe fervio Era vII11- '" 

para o recobrar 'I foi defenfrear na au.· 
fenda do Conde os tranfportes do ap-
petite com fua filha Cava. que aind. 
refel1tida difficultava a condefcenden.\ 
ela. Como porém ao amor com po;; 
(]er tudp he facH., Rodrigo como po .. 
àerofoconfeguio (, fim., que naó pt)': 
dera amante. Elle fez a Cava o ultl'a ... 
je Cen fi vel ., (]ue o etlimt1lo voluntario 
encobre ., oe a honra for.cada naó dif. 
fimula. Reprefentou eUa a feu Pai., por 
maneira delicada a nova offenfa 'I quq 
por cair Cobre chaga ainda fTefea., im~ 
primio defefperaçaó na que fó devera 
fer dor. Efcrcveo Cava a feu Pai, c 
acompanhou a carta de huma loia.-
que levava no meio hum diamante 
partido., dizendo-lhe = Que . etlando 
aquella joia Cobre hum bofete na an
te-eamara do Rei., caira Cobre ella o 
Efloque Real., e lQc partira o dianlan· 
te de maior valor., que elIa tinha: 
que na6 havendo em Hl!fpólIlha qucm 
lhe refiituiffe tamanha perda., nem fol-
datfe ta6 feia rotura 'I lhe manda.va a 
joia, para que com dtHgencia de Pai~ 

'- ro-
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Er~ vuJ,. rotura, e perda tudo lhe fizelfe relti~ 
tuir em Africa • 

. Entendeo Juliaó a queixa da filha., 
e formou o depravado' conceito 't de 
que a rotura do diamante Có Ce Colda .. 
va com fangue ~ e que o valor da pef- I 

da <> havia çompenfar com o de toda 
HeCpanha. Muitos defpiques em huma 
fó obra 'entrou a tracar o Conde , o 
{eu, o da filha, o 'dos parentes , e 
filhos de Witifa, que tambem eraá 
{cus parentes. Com l\1uça , que entaó 
governava a Mauritania , tratou clle 
logo o grande negocio de privar do 
Reino a Rodrigo , que era reu Rei, 
de lhe avalfallar Hefpanha ~ que era a 
fua Pa~ria •. MUGa participou tudo ao 
Califa, e ene deo innrucc;ões ao Con
de, e nellas lhe ordenava paífaff'e Cem 
demora -a HeCpanha para legurar parti ... 
do, e ganhar vontades, empenho fa .. 
cil em hum valido, a quem o Rei fi
~era da Cua total entrega. Em Malaga 
concluio o Conde JuJioo os abomina
veis ajurres: voltou para Ceuta acom
panhado de Cava, e deo principio aQ 

. enorme projeéto para He[panha fen,. 
fi· 
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lit. tive1, a ~odas u idades futuras fempre Era vulgo 
e[candalofo. 

:\ . No anno 713 da Era Hefpanhola 713 
palWu o mar a vanguarda do exercito 
Africano, compoíla de 12~ homens, 

:/ que eraõ mandados por Tarif Abenfar-

I ca., e pelo Conde J uliaõ ., que quiz 
;; tir fer executor ., e teílemunha da af
; folaGaó da Patri,a. ~otno elles achára6 
:1 o Reino fem Praças, os homens de .. 

farmados., os efpiritos. rem cOl'age, 09 

animos com a diuturna., e vergonhofa 
')'1 paz aEfeminados; elles talára6 toda An .. 

daluzia., roubáraó o que quizeraó ',. 
derramáraã fangue a fartar.fe., e cati
váraó gentes fem número. Via o Rei 
Rodrigo tanto mal dentro em .caf,,. 
e ainda na6 podia crêr., que o Conde 
Juliaõ o promovia. Tanto Ce tem ce
gado aI guns Reis com os Privados., que 
ainda vendo os verdugos, os eílimava6 
como amigos. Com tudo Rodrigo 
acordou do feu lethargo por força do 
alto clamor do Povo , que lhe pedia 
olhaffe por fi , e por clle, ambos em 
grande perigo ttaçad~ por hum trai-
dor infame. . 



E~YDI,. 

," ... 
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Rodeado de indecisões, acee!era) 
do, e confufo , o Rei entrou de Te..: 

pénte a armar o Reino, e fez fair ao 
campo hum exercito quafi defarmado.
Ira feu chéfe o inexperto D. Inigo 7 

ou D. Sancho , que dizem fer fobri..> 
nho de Rodrigo, filho de feu irmaó 
Acona. Nô primeiro repelaó foi e)Je 
morto; as trópas ficáraó desbaratadas;' 
os Godos, até entaó tidos no mund~ 
por invenciveis , mileravelmente d~r
rotados pelos Barbaros Africanos, já 
conhecido o erro" quando para a quei..; 
xa mortal fenaó atinava com remediá 
efficaz; para eUa tudo yiolento, e co~ 
ilhecido o mal fem cura. Entendeo o 
Rei, que odiminuiria apparecendo el
}e na campanha; que he certo tomar 
grande corage o efpirito dos foldados 
com a prefen<;a dos Soberanos mettidos 
com elles nos mefmos perigos das ba
talhas. Mas quando Rodrigo emprehen
deo e!la jornada, já o Conde , e os 
Mouros haviaó paffado a Africa carre
gados das riquezas de Hefpanha, que' 
lhe forneciaõ hum dos meios para vol-. 
tarem mais poderofos á rua. conquiaa~ 

No .. 
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/m- r ' No anno feguinte em muitas Ga:- Era vulg •. 
''!- ,lez Genovezns, fegundo fe affirma ~ 714 
1 tornára6 a pafi'ar o mar com exercito 
,', pOderolo' o Conde J uJia5 " e Tarif 
\ Abenfarea ~tempo, que o Rei Rodri'; 
j go por todos os feus Efiados aliOava 

.t gente, 'reparava as Praças, e ajuntava 
'I arma~. Ainda tudo na5etlava prompto~ 

,: e a neceffidad.e ° obrigou fair a cillnp() 
,I com forças maiores no número, qu~ 
" na qualidade; exetcito difciplinado com 
, llqueUa acceleraça5, que cofiuma con~ 

,
'.1 c:eber monaros, e parir abortot. ·Nas 

dilatadas campinas , que banha o rio 
Guadalete a cima da Cidade de Xeres, 
que eu vi , e notei bem propl'ias para 
fe baterem, e fazer as neceifarias ev~ 
lu<]5es militares dous grandes exercitos~ 
fe enconttáraó ° dos Godos, e o dos 
Mouros, mandado! por Chéfes efli'" 
rnuJados, hum Soberano legitimo para 
cefender ° Eaado , ouiro valfallo rc~ 
beldf'l para vingar a honra. Oit() dias 
duroQ o temerofo combate, em que o 
valor , e a porfia, a obfilnaGaó, e a 
corage apurára6 os ultimos esforc;os·: 
~atalba de: decidir hum Rei dos Go-
., " dos 

\ 
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Era , .. Jc. dos a reputaça6 de . taes vaf'faUos., e I 
c:onfervaGa6 da Monarquia ; os MOD

ros, e o Conde J ulia6 empenhados os. 
primeiros a ganhar nella a mefma Mo
narquia, o fegundo em a perder para 
refiituir o valor do diamante de Cava, 
c ,em derramar muito rangue para com 
clle -lhe Caldar a rotura. 
, • O Rei montado no cavallo Orelia 
Ce fazia admirar dos feus·, invejar des 
~1ouros; eUe hum· objeél:o de contem
plações iguaes a olhos differentes; aoS. 
amig9s refpeitavel, dos inimigos te
mido. Como a vexaça6 lhe rellituio 
P entendimento, que lhe tinhaó ti rado 
os viciQs, ella lhe renovou a- corage, 
que elles, acompanbados do oeio, lhe: 
~inhaó enfraquecido •. Muitas vezes te
ve' eIla vencida a batalha fe~·deixarelD 
declarar a viél:oria , ou o eCpirito fu
rioCo do Conde Julia6, ouo ardor in
t~epido dos Mouros. Quando de hu
ma, e outra parte re multiplicavaó as 
mOltes, quanço mais fangue ·re derra~ 
mava , tanto maiores forGas re man
dava6 aos braCjos,. e mais alentos aos 
animoSo Mascumo os Barbaros . erae 

os 
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OS inO:rumentos da vingan~a Divina., Era tul:_ . 

I a~nda que folfcm mais fracos , eUes 
1icára6 vencedores no· ultimo avance. 
Em hum dia fatal acabou a poderofl\ 

I Monarquia dos Godos' tantos Seculos 
refpcitada, e Rodrigo ficou [em Ml
geaade ,fem Reino ., [em vaífallos., 

I objed:o laaimofo a quem {e entoava a 
trHle Endexa : Hontem fofle Rei de 

'1 Hifpnha., hoje I1IIm CajJello lIIJÕ tm-
.trs. . . 

Vencida ena batalba , que. foi a 
que baaou rara o Conde .collfummar l 
a . vinganqa , e para os Mouros ganha
rem ·tantos Reinos ;' o Reiconllerna
do, e aftlic1:o., largou o campo ~ fui. 
pelas ma1'gens do. rio acima, e já em 
difiancia, do lugar do combate enCOll
trou hum Pa{lor., como qual trocou 
os· velUdôs ., e deo o ,cava119 mal fc
rido., e tàtigado, que foraó os unicos 
finaesconfirmadospelo }lanor, que te-
ve Hefpanha de hav.er o [eu Rei erca~ 
pado da batalha com viu ... Neaa trif-
te figura disfarqada a. Magefi.ade, foi 
eUe encaminhando a marcha para Mé
lida; buCcando a[ylo occultQ , aonde: 

TOM. II. L. paro. 
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Ef:Q' vulg. -. paífaífe incognito (,) refio do tempo; 
que já todo elle lhe párecia pouco pa
l'achorar os crimes de homêm., e os 
peccados de Rei. Duas legoas antes de 
chegar, a Mérida entrou elle na Igreja 
dó· Mofteiro de CauJiniana., 'aonde a 
Lua alma dercobrindo nas exteriorida· 
desevidencias. de dor vehemente., c 
demonfirações de verdadeiramente con
trila; ,no interior invocaria· ao Pai dáS 
piedades., que tem a mifericordia por 
fuperior a todas as fuas obras., para 
q ue compadecido de tant! miferia., •. 
fua juftiça fe de!fe por fatisfeita; Ce o 
aftHgia o confolaífe; feo mortificava 
o foccorreffe; fe o tinha abyfmado are 
aos infernos' o re[ufcitafi"e. . : 

Reparou o Monge Romano na fi· 
gura edillcante do penitente deCconhe
cido ., e tocado da caridade lhe per
guntou 'quem era" e que mal o affli
gia. Pedio~lhe o Rei., que o confefi'af
fe, porque fó ,debaixo do fegredo do 
Sa,cran1ento lhe' podia dizer qu~m era, 
e derramar aos feus pés todo o efpi
rito 0ccupado de l1uma delf'olaçaó ex
trema. Dc[cobrc-íe o Rei; compadece .. 

[ê 
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'::I Cc O Monge ;. promette Daó O· defam- Era vu I:. 
c~ parar.. em todos os feus delUnos , fe-
tt ruiflo cm qualquer das fortunas, e afTo • 
. 1: çiados ambos feguem a jornada par. 
-, a Lu6tania. Pedindo a protecGaó da 

Senhora COID '0 titulo de Nazareth; 
que trouxeraó comligo; e varias Reli .. 

, quias de S. Banholomeo, e de S. Braz; 
;., elles foraõ parar I juntO á V iIla da Pe'!' 
)1 demei"a, po monte, que.ce chama de 
'I $. Bílrtholomeo , junto á Senhora de 

Nazareth. l,\1e.A:a folcdade venturofa, 
aonde Deos lhes .fallaria aos eoraGões , 
como conLJma em taes Jugar.es • coI. 

1 locáraó elles as Reliquias, e Imagem. 
Depoiito Sagrado, que o Ceo teve oe
culto até ao tempo do Rei D. Alfon[o 
Heurh.]ues para entaõ iIlufirar Portugitl 
com hum Santuario refpl!itavel. 

Os dous Anacoretas para occu
parem todo o tempo nos feus ex~rci
cios efpirituaes, querendo Rodrigo ga

, Ilhar o Reino do Ceo , já que pe.-dcrâ 
Ioda terra; elles fe apartáTa6 hum do 

outro, cada qual. em fua cova, aon-'i de o Monge Romano acabou os feus 
dias com il morte preciofa de J uilo. 

L ii Ro-
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Era vuI,. Rodrigo mais mortificado no deCampa! 
ro de toda a humana companhia ~ di
~m que pe~etrára a terra , deixando 
no mefmo lugar as Santas Reliquias.. I 

e que viera p.ara homa Ermida da in. 
vocaçaõ de S. Miguel, jug,toi Cidade 
de· Vifeo, aonde acabado· de peniten- I 

cias, edificante, e arrependido, a 
morte lhe pozéra termo aos trabalhos. I 

Afiegura-fe , que Seculos· depois fora 
achada huma campa com o Epita60, I 

que dizia haver jazido debaixo deUa o . 
cada ver de Rodrigo, ultimo Rei dos 'J 
Godos, e que efia era a pr6va eviden- : I 

te delle haver fallecido junto a Vifeo. I 

CAPITULO II. 
Os "B{()uros c01JqtJijlaõ o .ReillD de Btf

ptli1ha, e em breve rejll11lfJ fi ef-
. crevem o.r fllCCeffDS deftll CfI1Ie 

'ltJiflll. 

EM quanto o Rei Rodrigo, e o . 
l\"longe Romano, em quem acabo de 
fallar, nas.fuas covas dos campos da 
Pedernei.ra 'conquiÜávaó o eco, os ' 

Mou-
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~I Mouros com rápida carreira hiaG rob- Era Yulg~ 
, l!1euendo Hefpanha. Unicamentc em 
I lr'lérida defendida pelos Lufitanos, el-

ks eocontráraõ refificnda , que pare-
ceife de Coldados com valor. O Godo 
Sacaru era o feu Commandante ; mas 
elle vendo, que a multidaGo oppri;' 
mia; que a teima dos Mouro,. abafa .. 
,ya a coragc', e quc Dl generalidade do 
,carago clle Có naô podia fer feliz, re
folveo-Ce a parlamentar. Rendido com 714-
honra, clle ,e toda a guarniçaõ da 
Prac;a atravefiàra6 Portugal, e Ce affir-
ma, que nas fuas cófias maritimas em· 
barcáraõ em demanda das, Ilhas Cana-
rias. A plauúbilidade porém o repre-
Centa errando _ o rumo, e o -leva á de
cantada Ilha encoberta , que ella fi-
gura povoada de Lufitanos, ennobre-
cida com fete Cidades ~ i\lullrada por 
hum Arcebifpado ; e reis Birpados; 
affirmando', que nella jit abordára hu-
ma N áo de Portugal, ou' de Genova, 
e que a fua tripulaçaó deIa noticia 
dos fegredos portentofos, que Provi
dellcia partícula\" occulta, nella. 

De 
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De Mérida co'rreo a innundaçâ3 
dos Mouros a cobrir todoS os campo. 
da LUhtania, entrou pelo Alem.Téjot 
por entre o Téjo, c o Douro, c'por 
entre o Douro e o Minho; levandCJ 
os Barbaros fobre a marcha o vaRo 
Paiz , que cunou aos aguerridos ~ e fá .. 
bios Romanos Seculos de difputl, rios 
de fangue, mortes (em número, bata
lhas fobre bualhas para o [obmetterem. 
e conquinarem: prófI evidente , de 
que eRe golpe taó fUl'iofamente der. 
carregado" antes foi effcito' da, i·ndi;,i 
gnaça6 Divina, que acontecimento in
cluído na ordem das coufas' humanas~ 
Quafi .fem refiflencia' .fé' rendêraó II 
fortes Pra~as de Evora,' do Béja, da 
Idanha, de Alcacere, de Portíma~, e 
outras, cada huma dellas bem capa .. 
'tes de fazer parar qualquer exercito 
poderofo todo o tempo de huma cam~ 
panha. Em dous annos conquiflára6 
MUGa, e Ahenfarca a gra-nde Penln" 
fula de Hefpanha, que na triRe fole
dade dos feus moradores, na6 haven
do olhos para ver os dlragos, parece 
choravao as pedras as ruil1as de edifi-

cios 
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il~ cios magnificos, a atrocidade. das mo," Era vulgo . 
'1l te! em todo o genero Gle viventes 't . as 
:1 f,crilegas profanaçióes" nos ·Monumen' .. 
. 1 tos Sagrados da Religiaó. Em fim, ÇOI11 
.. hum Diluvio. de faogué affogou Oeos 

em. Hefpanha toda a carne, que cor. 
rompêra com o veneno dos vicios o 
caminho da probidade~ .: 

:ti N a6hc ·do meu aifumpto tratar 
li ao largo os tragicos nt15 da Rainha Egi

lpna, do .. Conde Juliaó 1 de fua 6111a 
Úva' ~ .. de .:todos os Có~Reos da alta 

.
'.1 tl'aiçalS.,·que fobre. todas cahio fem 

c:ommifeT&Gaó () furo)' de' Deos 't e arai. ,a dos homens. .Ainda que. viciofo Ro. 
migo, elle era Rei, bum dos Chrif. 
tos.doSenh.o.r, . que clle manda 't qué 
l1inguem os toqúe ; que eUe o foffri' f 
e déviil6 foffrello os vafraUos; :que 
~né confervava no Reino " e havia6 
conCervaUo, os fobditbS; que Ce ene 
naô o arrancava da terra 't e lançava do 
Throno ., menos o podiaó lançar .. ·e 
anancar os homens. Como de inllruoj 
melitos aptos ,edifpofios para punir 
Hefpanha .fe fervio Deos daqueJles trai. 
dores j aw .elJe os cafijgou .como a 

re .. 
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Era vulg.· rebeldes,: deixou-os na ma6 do reu ( 
confelho para obrarem a maldade , e 
defcal·reg~u fobre elles com jufliça o 
golpe,. que a fua maldade merecia. 

716 As relíquias def1:roc;adas dos Go.-
dos hufcavaó nas cavernas dos montes, 

. na efpeÍtura- das matas ,e no horror 
das brenhas afyIo com alguma Ceguran
tia para asperfegllldas, e amadas vidas: 
defejo taó natural , que raras vezes 
as deixa fazer aborrecidas, ainda quan
do rodeadas das maiores calamidades. 
Sem moradores:,. derertos os Povoa.. . 
dos, as Cidades hermos, os campo& 
medonhos .. , totalmente def1:ruido o 
Reil10 dos Godos ; o Infante D. Pc
laio, que governava Bifcaia,.e ante, 
410 matrimonio foi frudo dos amoreS 
do Duque D. Favila., irmaõ de Theo.
dofredo, e de fua Sobrinha D. Luz, 
filha do mermo Tbeodofredo, e irm' 
do Roi Rodrigo ~ elle Ce retirou para "
as . altas montanhas de OviedQ nas A'
turias para eCcapar com as fuas gentes 
á perreguiçaó furiora dos Barbaros. Aqui 
t) foraó encontrar muitos dos vagos, 
e profugos . moradores ,com os dous 

deC-
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jft Jellin()~ de eCcaparem da morte, élhe. Erawl,. 
:,1 :fàzerem Corte. 
11 , EJles com refoluçatS unanime Te-

conhecêra6 a Pelaio por feu Príncipe, 
~" de julliça herdeiro de Hefpaoha pelo, 

fangue., digno ,delle pelas, qualidades: 
:,1 C lhe offerecêraó para a fua defenCa 
:I, O fangue, para:, darem ,peJa ,Pé' as vi ... 
", das. Sómente nella pôz Pelaio 6rme~ 
sI as fuas efperan!;as, naó tendo por p~f"! 
~ :fivel fem forças:confeguir a menor van~ 

tagem, que naó folfe atttibuida a be-

,'I neticio do Cco. Os holIÍeos que o fe~ 
1\ guiaó efperavaó' muitas, e firmavaó a 

éfperanc;a na fantídade db,PrinCipc, / 
que em prcmiodella naópodilldcixat 
de ter propicio nas expedit;oes aoDeos 
das, Batalhu:: EfperançasfÍlutuas- do 
Príncipe em Deos, 'dos' vaffallos no 
Pril1cipe, fdizmente cODreguidas., co-
mo eCperanc;as' bem fundadas.,. Armadu 717 
pois das tres virtudes infufas ~ e Chríf-
tãs, Fé viv'a .,' Efperan<;a em Ocos ~ 
Caridade pàra com o proximo opprf
roido., D. Pelaío fe rcfolve, baixar dos 
montes, vir ao campo ~ atacar as ba-

, talhas, e com tal armamento, bem po-
, dia 



Iravul,. ~ dia levar a certeza dos triunfos antei i 

de entrar nos combates. 
-Formou elle o pequeno exercito 

de trezentos homens cobertos com-ar.., 
mas como.as fuas, ~ capazes de arrof.., 
tarem todos os perigos; homens, que 
fabiaó levantar os olhos aos montes. 
donde lhes havia vir o- [eu foccorro; 
todas as horas pôr, 'e Clsforc;ar as mâos 
para os facrificios de propicia<;aó, e 
com elles defeeo das montanhas ao va-
le de Cangas. Nelle encontrou hum 
exercito, de Mouros fem número,' que 
2ombando da temeridade dos Chrif. 
tãos -, quandó o terror, da fua viaa naó 
baaaffe par~ os fazer retirar cortados, 
o pezo, de huma parte da fua vanguar-
dá fobraria para os deixar efmagados. 
'fudo pelo contrario fuccedeo aos Bar
baros, que l1aó atacavaõ o Rodrigo 
viciofo , fenaó o Pelaio fanto ; que 
naó eraó inllrumentos de caíligar cri· 
mes , mas hum derpojo das virtudes. 
Aos golpes de trezentos braGos der. 
maiáraó as for~as de muitos mil; das 
mãos lhes cahiaó as armas, e foraó os 
:Mouros feitos em pofias. 

Di ... 
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, Dizem, que nem hum fó delles Era .ulg. 
licara vivo; porque os flue pertende- . 
raó falvar-fe fugindo, fobre clles cor ... 
rera huma montanha aballada pelas for-
~as da Fé de Palaio, nene caCo fe-
gando Taumaturgo, e que ena fepul-
tára a todos debaixo de 11. EUa mila .. 
grofa vidoria teve a reCulta de D. Pc .. 
laio dar principio ao eUabc)ecimento 
do Reino de Lea6, t ás Cuas Cbroni. 
cas- pertence tratar com a extençaó ne
ceffaria o modo daquelle eA.abeleci'!' 
mento t 'os-da reftauraGa6de Hefpanha. 
e a ferie dos feus Reis, ~ até fer, dado 
Portugal em dote ao Conde D. Hen:. 
Tique; que a mimfómente me toca 
contrair eaa HHloria quanto me for 
poffivel ao que' he refpeéHvo á Lufi. 
tania. Direi com tudo em compendio, 
C}ue a viétorla de D~ Pelaid fez tanto 
earondo por tOQa Hefpanha, que mui-
tos dos homens efcondidos marcháraó 
para Oviedo fazer brilhante a Cone 
do Principe " e corpo de guarda á 
Religiaó dos Godos. ' 

Como as novas gentes reforçáraó 
o poder de D. Pelaio, elle naõ quiz 

ter 
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Era 'VuJ,; ter ocioras' arinas ., e com, ellas ainda 
tintlUl no fangue dos Barbaras., tornou 
I'baixar dos montes para lhes moChar; 
que Ce Ce fiava6 em fi por muitos., que 
eIle naó os temia porvalero[o. N eaa 
eX'pedic;a6 conquHlou muitas terras, 
e a Cidade .de Leaó., primeiro' Patri. 
monio dos Reis de Hefpanha depois 
da ruina dos Godos. Verdadeirame.nte 
devemos efiimar a D. PelaiQ por Fun
dador do Reino de Oviedo, Leaá , e 
Aflurfas ., ainda que elle naó tomoll 
putro titulo fenaó, o de Rei de, Ovie .. 
do, e o de Leaõ os Ceus Succeffores. 
Delle nafcêraõ dous filhos., que foraó ' 
D. Favilla., que lhe fuccedeQ no Rei
no., e moneo nas' garras de hum urfo., 

_ e Ormifinda , que cafou ,com D. Af
fonfo I. .,' -Succeífor de D. F a villa ., e 

) Principe dd Sangue Real .dos Godos, 
defcendente do fanto Rei Recaredo. 

739 Succedeo D. Affonfo a D. Fuilla 
{eu cunhado depois da fua defgraGada 
·morte., fem obrar na vida acça6 dig
na: das memorias: Rei fcm outro exer· 
cicio., que o. da caça ., aonde acabou 
:a vida depoi~ de deixar aos Mouros 

afaa-



, 
, DE 'POllTtTGAL, Llv. VI. 173 

ú'J àVançar as conquHlas. por fenaiS ·Ievan- Era ,uJg~ 
tar doregaGo do oeio. D. Affonfo po-

í, 
., .-

" 

J' 

" 
e 

" 
'\' 

rém, laaimado da defgraGa dos Chrif-
dos, e dos abatimentos da Religiao, 
clle fe empenhou por ambos 05 moti. 
vos., que produzíraó effeitos correfpon-
dentes á juíliGa da caufa. Elle era tilho 
de D. Pedro., Duque de Cantabria, c 
irmaó de D. Truela., que o acompa-. 
Ilhou na guerra dos Mouros, a quem 
tomou muitas terras em Hefpanha., e 
em Portugal as PraGas de Braga, Vi-
feo ., Agueda , e Chaves ; triunfos .. 
'liue naõ ró lhe merecêra6 a gloria de 
primeiro Dominante dos Portuguezes. 
depois da perda de Hefpanha; mas que· 
o Papa S. Zacharias o deíUnguHfe com '. 
o Titulo de Rei Catholico , de que 
até hoje ufaõ os feus Succeífol'es , e 
que na morte foífe ouvida a voz dos 
Anjos, que diziaó : Eis.aqui como 
morre o Tudo, e ninguem o confidera. 

. Por eíle tempo já os Alcaides das 
Cidades hiaó facodindo o jugo dos Ca-., 
lifas, e fazendo que os reconhecefiem· 
Reis nos dedrid:os . das fuas jurifdic
soes. O primeiro que entre os Portu-

,&uc .. 
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guezes' ufurpouefta. autharidade , foi 
Albllacen Iben Alhamar, Cobrinho de 
'l'arif, e Alcaide deCoimbra. Naó ,im~ 
pediaó elles Regulos as .noífas gente~ 
o livre exerci.cio da Religiaó, nem aos 
nolfos' Condes a authoridade, que an-
tes tinhaõ nos que foraó Ceus vatfal
Jos. Efies eraó os unicos alívios do$.· / 
animos na dureza do barbara cativeirQ 
com todas as apparencias fem remediQ 
para a re(lauraçaõ da amavel liberdade. 

Era ella a figura trillc da Lu{jta~ .1 

gil , quando entrou a reinar D. True- ~~ 
]a I. , que herdou de [eu Pai D. Atfon(~ 
o zelo para a Religiaó '. e o valor pa-
ra as armas. F elices au(pi cios do (eu 
governo foraó a grande vi&oria, que. 
em Galliza ganhou Cobre Omar., filho 
de Abderramen, que fe havia levanta-, 
do com o Reino de Cordova, e a.ab~ 
Jic;aó da Lei de Witi(a , atégora toleo: . 
. rada, que permittia cafarem os deli"; 
gos ., e elle abrogou com feveridade 
contraQs muitos que go(lavaõ da rua 
obferv:lI1cia. Depois de dcgollar 6od) 
Ráibaros naquella batalha., D. Truela 
entro\J por Portugal triunfante, refolu. 

to 

I 

l 
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. f; to a conquillar Setuval. 'Aliaben Talif Era vu*,~ 
,;~ {e oppôz ao feu defignio; mas defiro. 
"I çado o exercito , as bandeh'as de D. 
d Truela tremolára6 vencedoras por to~ 

da a Provincia, logo fobre os muros 
de Setuval gloriofas. ' . '. 

Com huma nodoa muito feia man. 
chou Truela., quanto as ruas 'acções ti·, 
Dhaó de brilhantei. As muitas., e bel· 

I las qualidades, de que tambem fe or
:.,1 nava feu Irmaó o Infante Wimarano ; 

as magnificas, e elegantes heroicida-
des., que obrava o 6zeraõ taó amadQ 
dos foldados., e,dos póvos., que Frue
la temeo em Wimarano hum ufurpa-

,dor., e peJos tranfportes da pharítaiia.. 
depravada fez afraffina!' taQ bom Irmaó, 
adquirio o adio dos [eus, e até ficou 
mais aborrecido dos Mouros. Elles fo
raõ os primeiros verdugos., que cam..: 
g~ra6 o crime de Truela, recobrando 
Abderramen a maior parte das terras, 
que antes ganhára feu Pai ., entre eJ:' 
las em Portugal., Lisboa.,. Evora., Sé. 
ja, Santa rem ., e quanto vai do Téjo ao 
Cabo de S. Vicente. Por outra, parte 
o Infante Aurelio, que amava conl 

ex-
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extremo a feu irmaóWimaranO'.,ctle 
tra<;ou o deCpique contra o irmaõRei, 
e lavou' com .() fanguede buma morte 
do outro, adquirindo o Reino por 
meio de h\lm abominavel fratricidio •. 

No anno de 7S!J vieraó parar ao 
Algarve quafi milagrofamcnte as Reli
'1uias do Martyr S. Vicente', com que: 
havia tanto tempo [e honrava a Cidade' 
de Valença. Os [eus moradores perfe
guidos de Abderramen, mais fenúveis 
aos de Caca tos , que Ce faziaó aos luga
res Santos .' que ás opprefsóes , que 
elles toleravaó ; afflidos , de que as 
Reliquiis do [eu grande Martyr foífelIl 
involvidas no geral eftrago, de quanto 
era fagrado, elles as r,ecolheraó em 
hum pequeno barco', e vieraó nave •. 
gando á .difcriçaó das ondas. Bem 
guiados porém pela Providencia, apor
táraó no Sacro Promontorio, que dc( .. 
de tntaiS fe diz Cabo de S. Vicente .. 
aonde collocaraó as Reliquias do Santo, 
c elles como guarda rua fe eftabelecêraõ 
na nova terra, "que cflava entaó defpo
voada. Paffados anilas foraó efles pie
dofos Chdflãos de[cpuertos pelo Mouro· 

Aba. 
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ii 'Abolacem ~m h uma caçada, que fez Era vuJ,;: ' 
I, por aquelJas terras , que fe podiaõ 
" chamar incognitas. EUe paB'ou á efpada 
" a todos os feus moradores t excepto 
:,~,I os mininos, que levou cativos para 

F~z, aonde elles, e os feus defcenden-

l
'l ~s viveraá obfervandoo Chrio.ianifmo~ 

e fazendo o Rei D. Affonfo 'Henriques 
:j prifioneiras. a.alguns na batalha doCam
') po de Ourique, como de pai a filho 
: conrervava6 a memoria do lugar, em 
" que jazia6 as Sagradas Reliquias; el
~,' )es o indicára6 ao Rei, que com gran"l 

de trabalho, e diligencia as defcobrio,. 
c tt:asladolll pára'Ljsboa ,aoode recoo
íervára6 até ao dia do laíHmofo incen ... 
dio caufado pelo Terremoto do pri-" 
meiro'de Novembro de 17SS. 

Aurelio , como fica dito, era 768 ' 
frma6 do Rei D. FrueIla, filho, clla& 
{obrinho de D. AfIonfo o catholico, 
como peDfou o Doutor Fr., Bernardo. 
de Brito, que teve por requaz da fua: 
opinia6 a Manoel de Faria e Soufa; 
{uccedeo no Reino a feu irma6 , C' 

delle ró teve femelbanças em fer fra"'. 
&ricida. Nada· fez eUe. em . Herpanha: 

TOM. II. M di-... . .. . 
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Er-a vulgo digno de Rei; Lufitania apenas lhe Ca
be o nome, e deli e naó, conferva ou
tra m('rnoria 'I fenaõ a de que fe fez 

774 tributilrio ,de Abderramen. Como naó 
carou, nem ,deixou 6lhos, nomeou o 
Reino no Principe Sarraceno, chama
do Silo, que elle cafára com fua ir
mã Adolinha. Silo., foífe Sarraceno ;, 
çomo querem alguns, ou Godo, cO-' 
mo dizem outros ; ell~ foi muito va
lerofo , domou os Gallegos 'rebeldes,. 
• perfeguio aos Mouros por Portugal., 
pela Ellremadur.a , c lhes conquiflou 
Mérida. " 

No primeiro anno, do feu Reina
do teve principio o oonrofo 'I e grande 
Titulo de Rico-Homem nas :Hefpanhas., 
aonde fe confervou até o annO' de 
I; 16., em que Ce mudou no de Gran
des_ ElIes {e dHlin,guia6 das outras clar
fes deN obreza por poderem levar Pen
dila, e Caldeira nos exerci tos , e con
firmar junta,mente com osPretados os 
Privilegios,e Doac;óes , que fazia6 os 
Reis; grac;a que nali paffou aos Gran .. 
des l1a mudança do Titulo. Deixou Silo 
hum filho.chamadoAldegafiro, que lhe 

,Da6 
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Íl· na6 fuccedeo no Reino, nem D. Af- Eta ,,,ulli 
fonfo, 61ho de D. Fruella; porque Co- 783 
bre ambos o ufurpou Mauregato , que 

,i 

foi fruéto produzido de huma verdura 
de D. Aft'onfo o CathoJico com huma 
efcrava. Mauregato fim fobio ao Thro-
DO ; mas para Ce fu{lentar nelle feis 
annos 't' fobre muitos trabalhos, teve 
de Ce Cugeitar ao tributo infame, que 
pagava aos 1\'1ouros de Cordova de cem 
donzellas Chrií1ãs , viéHmas innocen-
tes da ambiçaõ facri6cadas com horror 
nos altares da torpeza. Só bum Tyran-
no abominavel como Mauregato fe 
fugeitaria atributo tal> vil. Dizem, 
que algumas deRas donzellas fora6 ar
rancadas das mãos dos Mouros por huns 
bizarros Cavalleiros, ou junto a Mon_ 
donhedo em Galliza, ou perto de Vi
feo. em Portugal, fe he que na6 acon
teceo o caro com pouca variedade de 
circunflancias em a,mbas ai partes. Da
quelles Canlleiros fe affirma, que traz 
• lua origem a família de Figueiredo 't 
e Figueiroa em memoria delles desba
ratarem aos,Mouros com golpes de páos 
de figueira por hllver no fitio do com-

M ii ba .. 



Er~ vulg. 

! 

HISTORIA GERAL' I 

baté muitas deRas arvores. e que del- { 
les tomára6 ° appellido, e armas • 
. ' Com a morte de Mauregato oaó 

acabou cm Hefpanha cRe reconheci
mento, que cufiou ao Rei Bermuda I. 
hwna grande batalha, em que derrotou 
as forças .de Abderramen junto a Aledo. 
Bermuda he chamado o Monje por ter 
cne ellado já com ordens de Diacono , 
quando o chamáraõ para ° Reino, de 
que ainda efiava esbulhado feu primo 
D. AffonCo depois chamado ° Calio ~ 
a quem eIle pertencia. Sao muitas as 
opiniões a refpeito da filiac;aó do Rei 
D. Bermudo. Nós feguimos a de que 
era filho de D. Fruella, irmaõ do.!. D. 
AffonCo o Catholico , e que com dif
penCa do Papa, ou Cem eHa, Cc cafára 
com a Rainha Emilona , da qual lhe 
naCcêraõ feus filhos D. Ramiro, e D. 
Garcia, que reináraó depois .de D. Af
fonfo 11. D.,. Ber.mudo conhecendo a 
injuíliça, que Mauregato fizera a elle 
Principe, e que ene tambem lhe fazia, 
naõ fó oatrodou comfigo ao Governo; 
m~ abandonando mulher, e 6lhos , re
nunciando o mundo, reco~hendo-fe ao 

ama.- . 
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,~! amavel retiro 'do Mofieiro , ainda que Erá vulgo-' 
via JalHmar.fe nos filhos a fua mefrna 
natureza, elle feguio as partes da juf-

::. tiça, e largou o Reino a D. Affonfo , 
:\ filho de [eu primo o Rei D. Fruella I. 
': Occupou D. Affonfo o Throno de 791 
, {eu Pai, e mofirou que era digno deI-

)e pelo naó querer para filhos [eus. 
Elle era cafado com buma filha de Pe.:. 

! pino, Rei de França .. chamada Berta, 
1,1 ou Bertinalda, irmã do Imperador Car
,I los Magno; mas elle preferindo ás de
d, Jicias do thalarno, e a fucceffaõ do Rei .. 

no , a formofura da continencia, vi-
_ VIO puro .. naó conheceo nem a mu

lher propria .. e' foi cham'ado o ClJfl(J. 
Depois de Rei perfeguio com maior 
forca os amores' finos de fua irma D. 
:Xi~ena COJI} o Conde O. Sancho Dias 
de Saldenha; elle, que pagou o atre
vimento com a perda da vi/la, e pri. 
faó perpetua 110 Càfiello de Luna; ena 
a leviandade qorn os delàgraoos , e re
colhimento tm hum Mofieiro. Pelo 
contrario o menino Bernardo deI Car .. 
pio, preciofo frudo deC1:es amores, 
que foi trazido para Palacio, aonde o 

tra-
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Ir. mlg. tratou o Rei com agrados como I fi
lho, com honras como a Infante. 

No terceiro anno def1:e Reinado 
efpirou a paz antes celebrada com os 
in/leis, que renoviraó a pertençaó de 
fc lhes pagar o trihuto das donzelas ~ 
em que já fallamos. D. Affonfo, todo 
dominado por erpiritos catholicos, é 
honrados, eIle intima fone, perfuade 
valente a Alihatan, Rei de Cordova ., . 
que naó prefuma ter negotia<;óes com 
D. AR'oflfo, intrepido , e legitimo 
Soberano , como as vis , e infames. 
que fe tratáraó com Mauregato, co
varde , e intrufo Dominante; que a 
honrà das donzelas do feu Reino eIlc 
• ef1:imava tanto corno a propria vida ~ 
e que primeiro lhe havia tirar ef1:a 
para gozar aquellas. ERimulára6-fc os 
Mouros com a refpof1:a , de que fc 
(erviral) para romperem a guerra, e 
entrál'aó pelas A Rurias com forGas for
midaveis. n. Afronfo lhes poupou o 
caminho, adiantando-fe a efperallos 
no Lugar de Ledos, ou Lucos. aon
de Ce atacou a batalha mais difpubda 
defie Seculo. Perdêraõ as vidas 7o~. 

Bilr-
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~. Barbaros, .recobrou O Rei os dtfpojos l!r. ~ulg. 
dos feus valfallos, e tomou todos os 
do campo dos Mouros. Refpirou Hcf
papha com ena grande viétoria 't e 
elJa, com as mais, que por ellc~ tem
pos ganháraó fobre os mefmos inimi. 
gos em França, e Navarra os feul 
Soberanos, elles ficára6 ta6 cortados, 
que tivera6 de diffimular as injurias por 
naó poderem defpical\as., 

Entrou D. Alfonro por Lufitania, 
quando o Rei daquelle primeiro Rei
no, que era feu cunhado Carlos Ma .. 
gno, fazia o mermo por Catalunha COI'" 

feu favor. Como elle achou toda Hef
panha atemorifada com o enrondo das 
armas de D. Afionro, foi-lhe facil reil. 
der Barcelona, eavanc;ar as conquillas. 
Dizem .. que fora6 felices os progref
fos de D. A ffonro .na Lu6tania ; aonde 
affirma6, que tomára Lisboa a05 Mau. 
ros ; c he crivei foífem eUes dilatados 
pelos poderofos r oceorros do grande 
Ca rios, que (e affegura penetrá ra eni
tao toda Hefpanha para vir a Galliu 
adorar as Reliquias do Apotlolo Sant. 
lago, milagroramente achadas neílc 

Rei-
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Reinado, e que D. Affonfo lbe fizera 
entaá o prefente de hum Pavilha6 pre
cioro de campanha, que tomou entre 
os muitos defpojos de Lisboa. 

A refpeito do anno certo do der
cobrimento das Reliquias, do Santo 
Apotlolo, faã muitas as opiniões; mas 
eu figo , que foi o de 79S pela ter 
por mais bem provada. Precederaó a 
eaa invençaó milagrofa muitos prodí
gios , e affirmaó que huma Etlrella 
bdlbaute marcára o logar do Sepul
chro, pondo-fe firme fobre elle. A Po~ 
yoaçaó, que entaó mandou fundar o 
ReI D. AfIonfo no mefmo lugar , t~ 
mau detla Etlrella o nome de Cllm~ 
SttlldJ, que Ce corrompeo noque ho
je ,tem de Compollella. O Rei fez ·l~ 
go edificar no dito fitio huma Igreja 
fegundo os apertos.do tempo, e a d~ 
tou com muitas terras hDlllediatas, 
augrnentalldo-fe' com' o 'curfo das ida
des tudo a tanta grandeza, que hoje 
he a Igreja de Compollella o primeiIo 
dos Santuarios das Hefpanhas. 

CA. 
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C A P I T U L O III. 
Revoluções de HeJpanha no mefmo ,.ti

ilado de D. Affonfo II. ., e conti-
1Jutlfaõ da guerra dos Mouros. 

IluMA grande inquietaçaõ dos eC- 801 
piritos ., que hia fendo caufa do Rei 
D. Affonfo perder o Reino ., o obri-
gou a fufpender por algum tempo o 
curfo das fuas vid:orias fobre os Barba..: 
TOS depois da invafal>., que fez na Lu
útania. Elle tratava com grande ami-
2ade a feu Cunhado o grande Carlos., 
c dizem., que convendonára com el~ 
le. ceder-lhe a Coroa de Hefpanha pa
ra a fua polleridade , fe o ajudaffe a 
expulfar deli a os Mouros. Elle Trata
do fecreto pode fer penetrado por Ber
nardo deI Carpio ., que o indicou aos 
Hefpallhoes., e elles ellimulados rom· 
pêraõ huma guerra civ{J., que o Rei, 
para lhe evitar· as confequencias ., te.,. 
ve de a declarar a feu Cunhado ., e 
marchar contra elIe ajudado dosNa~ 
varros, c MOU1:0S de Aragaó , todos 

ini-
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Era wl,. inimigos do Grande Carlos. ERes col. 
ligados o atacáraõ na memoravel ba
talha de Ronces Valles., aonde o exer
cito Fran:ez foi desbaratado., e morto 
o valerofo Roldaó., Cobrinho do Rei 
vencido. 

N aó baaou eaa grande vid:oria 
do Caao AHonfo para focegar o ciume 
dos feus vaffallos., que continuára6 a 
rerra civíl ~ formáraõ bandos temi
veis., e o Reino dividido., já o contem
plava6 aH'ollado. A bella politica de 
hum grande Senhor chamado Tehudio., 
confeguio reduzir os animos á antiga 
concordia., a pôr em tranquillidade do
meflica ao feu Rei para fazer a guerra 
aos inimigos earanhos., zelar o Culto 
Divino., fabricar Templos ., entre os 

802 quaes he digno da lembrança o de S. 
Sal vador em Oviedo , que logo fez 
fagrar por fete Bifpos~ Depois da per
da de Hefpanha ., e de muitas funda
~6es piedofas, o Cafio D. Affonfo foi 
o ,primeiro., que naquelIa Cidade fua 

,Corte 'edificou Palacio para os Reis 
com tanta grandeza, que a metade 

del-
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(I ôella em femelhantes tempos baflava Era 9111,. 
I.' para 'merecer a devifa de magnifica. 
r, Para fazer mais vigorora a guerra 

dOI Mouros, trocou as terras de Caf
k tella çom as que tinha em Cantabr'ia 
I D. Rodrigo Frolas, filho de feu tio D. 
II TuceJa 't Duque do mermo Efiado .. 

pa ra ter amm mais unidas as forças; 
e com as ditas terras lhe deo o Titulo 
ele Conde ~ que foi origem da creaGaÕ; 

G' e efiabelecimentodos antigos Condes 
,I d 
C! e Callella ,obrigados pelo reconhe-

cimento., valor, e neceffidade da de .. 
fenfa a fazerem contínua guerra aos 
Barbaras. Na6 fe defcuidavaó efies da 
fua parte em avançar os projeélos 't eC. 
pecialmente pelas partes· de Galliza, 810 
aonde entrára6 com dous exercitas 
muito p.oderofos. Mas por efie tempo 
já o famofo Bernardo dei· Carpia COll

vidava com a eleganda das fuas proe-
'las :IS aten<)óes de Hefpanha. Em qUlm;-
to elle derrotava a Omar., Rei de Mé-
rida , que foi morto pelas fuas mãos 
na batalha de Benavente; Aliatan ~ 
Rei de Cordova, entrava pela Lufita-
rua, aonde reconquiftoumuiras Praças., 

que 



188 HISTORIA GERAL 
• I 

Era vulg, j que entregou a Alcama 't Rei de Bada~ 
j6s ., para como mais-vHinho as defen
del' melhor. 

Alcama com maior poder nas no~ 
SI" vas conquiílas marchou a fitiar çamo..; 

ra; mas no caminho o efperou Bernar.:. 
do dei Carpio, que lhe impedio o paC-
fo com a morte., ao exercito a empre-
!'la com a derrota. Com dous exercitos 
(ormidaveis fahio Alihatan a campo para. I· 

vingar eíla injuria., hum que invadi<> 
Caílella fmiofo., outro que entrou por 
Luíitania para inveílir Galliza. O pri
meiro foi hum defpojo miferavel dá 
valerofa efpada d,o Rei D. Affonfo no 
choque do rio Ornefe ,e o fegundo 
buma irrizaõ da corage de Bernardo na 
batalha de Vai de Mouro. Eíle Princi
pe., canegado <te tantos ~ e tamanhos 
fervic;os., pedia ao Rei feu Tio a li
berdade do Conde D. Sancho Dias de 
Saldanha feu Pai ; e porque el1e ine
xdravel naó lhe concedeo a grac;a, Ber
nardo fe retirou defgofiado para a fua 
terra de Saldanha., ' " " 

Como grande parte' ,da Nobreza 
feguia os feus, Centimcntos , elle mor .. 

trou 
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/", trouos 'que tinha contra o Rei [eu Er, vulg. ' 

J'l Tio, a quem fez viva guerra elHmu· 
Jado, e brioCo. Ena demonllraCja6 para 

I o Cano Affonfo ta6 pezada , junta 
com a lembrança de fer Bernardo a 
caufa do rompimento com [eu Cunhado 
Carlos Magno pela revelaCjaó do [egre
do, que elle fez aos Hefpanhoes ., em 
que já fa11ei; ém defaggravo da Ma,
gefiade , e em prejuizo de Bernardo, 
nomeou para fucceder nos feus Reinos 

),1 D 1 a . Ramiro • filho de D. Bermuda, 

I remunerando, no filho com obfequio 
iemelhante o que lhe fizera [eu Pai. 
Com outras acções famofas., que naó 
faô do meu aífumpto, D. Affonfoo 
Caílo pôz gloriofaCoroa aos 8S annos 

\ da Cua ,idade., e 52. de Reinado; dei·' 
:xando exaltada' a Religiaó com o [eu 
exemplo .,ampliado o Reino com as . 
fuas vid:orias, 

. , , Nos primeiros dias de Rei [e en~ 843 
controu D. Ramiro com muitos vaífal· 
los rebeldes, que Ce oppozeraó trope· 
ços para a fua Cobida ao Throno. Para 
os que o feguiaó fim foi alegre prefa. 
gio a facilidade, com que defiipou nas 

Af-
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Era vulg. Afiurias a rebelliaó do Conde N epo- ( 
ciano , que apagou com a perda dos 
vlhos., e da liberdade., e a do Conde 
Aldieto., e fcus fete filhos., que todos I 

lieixáraõ as vidas nas mãos dos algozes ' 
em premio da fua ambh:;aó. Se D. Ra
miro focegou as [edições domefiicas .. 
e entrou em novos cuidados com os , 
movimentos dos l\'louros. Abderramen, , 
Rei de Cordova , efiava muito mais 
poderofo com· as conqui aas de Valen~ ( 
ça., e Barcelona, e renovou a perten
çaó do tributo das cem donzelas. Por,; 
que D. Ramiro o repugnou com as 
mcfmas exprefs6es do feu Predecetfor ; 
Abderramen invefiio Hef panha., innuu.
dou a Lufitania ; mas os ·Barbaros na 
efpada de Ramiro naõ fó encontrára6 
oppo6çaó intrepida, [cnaõ earago fen~ 
íivel. 

Vadeadas as correntes do Douro, 
elle com rápido cur[o foi conqpifian
do Praças., até fe mofirar á de Coim. 
bra com a vifeira baixa. Aqui o efpe~ 
rava o [eu Rei Alhamar refoluto a 
fegular a Comarca., e a Impedir-lhe os 
Qefignios ; mas vencidas todas as dif'"! 

. . ti. 
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\~ ficuldades, D. Ramiro cafiigou a Co- Era vulg. 
::: berba do Mouro, calcou-lhe a alti-
:.:: vez,. voltou para Oviedo viétorio[o, 
:~ e deixou mais largas as en[anchas do 
, Dominio, apertados entre o medo, c 
1 a miferia os coraGóes dos infieis. Se 

nós houveffcmos de feguir neíle· lugar 
a opiniaô de alguns HHloriadores, di

:1 liamos ., que a carreira de tantas vi
':i' dorias de D. Ramiro 1. a fizera parar a 
;" chegada de Abderramen, e que efie 
;:. perdéra a batalha de Clnijo; mas nós 

Baô rouuaremos efia gloria a D. Rami· 846 
to II., a quem ella pertence. Naó he 

'i porém muito inferior a efia , a que. 
_ Ramiro I. ganhou na invafaó dos N 01'

mandos, que já eílabelecidos em Fran-. 
f' qa., invadiaó as cóflas de Hefpanha 

com podcrofas Armadas. Elles entrá~ 
taó por Galliza, e foraó penetrando o 
Paiz até chegar á Corunha, aonde por 
terra, e mar os ef pera va Rami ro, que 
em amboi os elementoi confeguio triun
fos completos defia brava, e aguerri-
da Naçaó. As reJiquias dellroçadas 847 

! buCcáraó o amparo dos Mouros de Lis-
.' boa ~ c: refor~agas pelos fcus naciOllaes, 

no 



~J 

Eravul,. 

192 " HISTORIA GERAL" , 
no anno feguinte taláraõ a Andaluzfa., ( 
e. fitiáralS Sevilha, donde foraó arro~ 
jados pelos Mouros comaffronta da 
f ua COI"a ge. 

Pur eí1:es tempos era celebrado na 
Lu{itania o valor deJoaõ, Abbadc de. 
Lorvaõ , tio de D. Ramiro , que o 
encarregou do Governo de Monte-Mór 
o Velho. Delta Villa Cahio elle .con
tra os rebeldes Condes Alderedo , e 
Pine1o, que deixaraó as vidas nos 60S \: 
da fua efpada. Depois marchou [obre' \(; 
Vifeo, aonde os Mouros a encontrá- t 
raó igualmente cortadora. Nas rui nas, 
que elle caufou na Cidade fe diz. que 
o Bi[po de Salamanca de[cobríra a Cc
pultura do ultimo Rei Godo D. Ro
drigo .. e que cí1:e fora o teíl.emunho" 
mais authentico, de que elle naó mo r .. , 
rera na batalha do Guadalete. Quan
do o Abbade Joaô [e oecupava neUas 
glorio[as expedições, hum apoLlata in-
filme, mi[cravel engeitado, que o, 
Abbade creára em rua cara com o no-
me de Garcia Janhes, agora já chama-. 
do Zulema ; ell~ tratava com o Rei 
deCordovao cativeiro.,. e earago da" 

pro-
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; ptopria Patria, ·a priza6. ou a morte Era wJg. 
;:) do Abbade ,que o educára com amor 
'; .;fe Pai., e inllrucça6 de Principe. Na 

frente de hum poderoCo exercito., de 
:1 que era prin.leiro Chéfe., elle fe apre~ 
j fentou Cobre Monte.M6r; lugar., que 

devendo mover-lhe a ternur'l, lhe agi~ 
': ~ou o furor. O Abbade, e os feui 
.:' Monges foffrêraó o fitio 'até a ultima 
: et'trc:midade do apeno da fome, que 
~, quando enfraquecia a carne, dcfafioLJ. 
r: os efpiritos para darem do 'yalor a ul
.. tima prõva. 

Todos cfies homens fe conjuráraó 
para Cair a campo., brigar intrepidos., 
morrer' honrados, antes que fer cati

) vos do vil A pofia ta. Pa ra que. eUe na 
~I Pra~a naõ acha{fe prifioneiros ., nem 
"I defpojos., elles foraó entregues ao fo
. go, os moradores todos degollados, 

fendo o Abbade o primeiro que deo 
o exemplo na vida de fua irmã., e Co
brinhos , . os outros nas prendas mai, 
ternas, como Ce deli as os defataífe a 
natureza ., nem os prendeffc o proprio 
rangue. Affim provocáraó elles mais a 
defeCperaça6, que parece empenhou a 

'IOM.lI. N Om-
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, )t~Clcia para ub:ar milagres ~ e 
<k (),nIIlJlI - t b 

f''' . 'r)~ de rodes os l""lOCU os UIDaDOS, 
r .•• ~. ~J ,Is Praça a matar., e a morrer. 
,':. ,;~r3 IOda a cfpera~ eIles g3Gháraó 

( ('o d" .' "_'O. • ar. 
"'I'l!.t pro IgJuta VI~Ofla, em que -
I~'~~""ó, que mor.reraó 7CiJ ~~our~ 
(~lItr&! elles o trilldor Zulema as maos 
,leI ,"cC mo Abbade; mas naó podiaiS 
()$IlIlimos celebrar por uitmfo plaufi-
\ltl efie., que tivera proemios taó in- ~. 
tltullo~. . 

Entráraõ os vencedores na Praça . 
chorando a Cua temeridade., fem reme
dio () [eu de[acordo, quando vinhaõ 
• bmentar os leus mortos, dizem que 
Ce encontráraó com todos reru[citad~ 
e que para marca do mililgre, fe di
virava nas fuas gargantas hum fubtil 
fio cor de fangue; que até aos nolfos 
tempos Ce conlervava o mermo tetle
munho do prodígio em' huma Imagem 
da Senhora, e do Menico, que tinha 
nos brat;os, COIY,O quem Ce queria mof. 

o traI' participante! do carago, que fora 
feito na rlla pre[en~a" O Santo Abba~ 
tle ralfou o TeaO da vida no lugar da 
batalha; e neUe efieve o feu corpo até 

ao 
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ao tempo do Rei D. AtranCo Henri- Rra .ul, • 
.ques , que alli fundou hum Mofieiro 
da Ordem de Cifiel'. 

Gloriofo, ~riunfante, e recolhido 
á Corte de Oviedo, o Rei femio com 
extremo a morte de feu irmaó D. Gar
~ia, que reinava. juntamente com elle , 
foeio infeparavel no Governo., allim 
como lhe era conforme nas qualidades. 
Parece., que a dor della perda junta 
á dos earago! dos Normaudos feitos 
em Galliza, abbreviára6 a vida de D. 8so 
Rami ro., que morreo cheio de mere
cimentos , e deviélorias., igualmente. 
Catholico, e Politico. Elle deixou por 
Succeífor a [cu filho D. Ordonho, 
Principe grande em Hcfranha., pouco 
bem nffortUl1ildo em Portu~al. A rua 
condiça6 I!ra affavel ., a cunJetccnJen-
da benigna, os cot1umc.s ingenuos, a 
modeília fingular ; qualidades, que o 
fizerao amado de toda a dafle de pef-
foas, e amor .. que feria completo., fe 
Ordonho naó fo(fe facH cm ouvir Ii
fongeiros., e acreditallos em mate rias 
de confequencia rem exame., que he 
nos Soberanos hum defeito, ordina-

. N ii li a-



I!fi HISTOIIA GERAL -
Era vulg. riamente caufa de mancharem a intei. 

·reza da jufiic;a, que .lhes fórma oca· 
rad:er. 

Affim fuccedeo a D. Ordonho 
nos primeiros dias de Rei com o be
nemerito Bifpo de CompoHella., mal. 
qui fiado por quatro ·infoientes., que pa-
ra oderrubarém da altura da eaima
Gaá ~ em que o Soberano tinha as ruas 
virtudes; o fizeraõ crer (em averiguar, .... 
que o Bifpo Atbaulfo cahia no pecca-
.do nefando. Mandou o Rei, que elle ~ 
vietfe á Cua prerenGa n.l6 para lhe ou-
vir as pr{lVaS de innocencia ; mas rara 
lhe cafiigar o crime imaginado. O illr
trumento do caaigo havia fer hum 
touro feroz ~ ,que defpedaçalfe o jufio 
Bifpo ., quando el1traífe no pateo do 
Paço. e o Rei com os feus Fidalgos 
nas janellas para ferem· os Expedado. 
res ,la tragedia. Soltáraó o bruto in
domito; parou intrepido., e humilde 
o [Illto Pa Hor ~ chega. fe . a elle o tou-
ro como com meiguice ,.. e acatamen" 
to; inclina cortcz ., e reverente a ca
beça; o fanto Prelado lhe pega das 
pontas, fica com elIas nas máos. e o 

ani. 
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::: animal fe retira deixando confufos os Era vulgo 
homens. 

Depois profeguio D. OrJonho a 854 
guerra contra os Moutos" e lhes ga-
nhou a Cidade de Coria , e aífeguraó, 
que obrigál'a a fazerem-Ce feus var-
fallos oS Reis Mouros de Toledo, Sa
ragoGa., e Huerea. Maharnet, Rei de 
Cordova., muito reforçado com !,f1',offi)s 

, foccorros de Afriea., marchou a fazer 
~ \ parar a fortuna de Ordonbo; 'talou par
t te de Hefpanha, e entrou por Portu-

gal.. Na Efrremadura fe encontráraó os' 
exercitos., que di[~utáraõ com porfia 
as igualdades do valor., e ainda que 
Mahamet perdeo na batalha gente em 
dobro, elle ficou fenhor do campo., e, 
por Portugal avançou as conquHbs 
com a tomada de Sumarem ., Leiria., 
e ouUas PraGas., de que naó temos no
ticia. Seria temor, da cora2'e de Orde
nho., ou idéas de maioresv progre{fos ., 
Mahamet o deixou em paz, e foi em
pregar as armas no Reino de :Navarra, 
logo contra os Mouros de Toledo. 
Entaõ gatlou Ordonho todo _ o temp() 
em re~a.rar as Praças lnuil1l\üas, a d.iÇ~ 

Cl-
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Era vulg. ,ciplinar as tropas .. 'e a Cervir-fe da pilz 
para. depois fazer com mais vigor a 
guerra. 

862. Coroado dos lour~' de muitos, 
tl'ianfos .. 'Iue na6 fali do meu .a1fum
pto., mulhe em mereci mentos·.. D. Or
donho acabou a vida atacado da gota, 
e ficou-lhe no grande D. Affonfo III. 
hum filho .. que na6 deixou Centir a 
falta do Pai.' Elle entaõ governava Gal
Jiza.. habil em quatorze annos de ida
de para todos os empregos.. nelle a gra
<;a com prefcrellcia aos offici,os da Da

tureza. Apenas-, cbegou á Cone de 
Oviedo defcobrio ao mundo os dous 
Pólos fobre que havia firmar a felici-

. dade eaavel da Monarquia .. e eraõ a 
caridade para com Deos .. e os homens, 
o- hum valor dcfmedido contra os Bar
baros. A primeira virtude elle a exerci. 
tava ardente repartindo theCouros " hons 
para os pobres.. outl:às para os Tem
pIos .. que l'efpeitava como colunas in-
4.:ootraRaveis para I confervaçaó dos 
Ettadl's ; ·por i{fo edificou muitos .. e 
e.nue eUe! o de Saot-lago, .. que ainda 
efta'va COIU a, bunlildade do rcu princi-

pio. 
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li pio. Para dar a conhecer a fegunda F.ra vulg. 
virtude,. entrou a molhar cOl'a<;;.6 in
trepido, idéas altas, efpirito magna-
nimo em idade verde. . 
_ Fiado nos poucos annos de D. Af
fonfo. entendeo D. Fl'uella, filho do 
Rei- D. Berm\ldo, poderoCo Conde de 
Galliza, lhe feria fadl fazer-Ce coroar 
llei de Leaó ; mas os roermos rebel
~es ')que Q reconhecéraÓ., o matáraó, 
e recebeo da ambiçaó 0$ premios vul
gares., que eHa colluma repartir. No 
primeiro anno do feu Reinado focegou 
D. Affonfo clla revolta, e tratou logo 
de fortificar as PraGas mais importan
tes, e em Portugal as de Braga, Cha-
ves') e Vifeo. Os Mouros, ciof()s de!- 863 
tes bons principios do Hei, vi.eraó com 
grande poder fitiar a Cidade de Lea6 • 
mas elle naó fatisfeito com os obrigar 
~ levantar· o cerco , e fazer em póf-
tas, chamou a fi todos os [cus eCpiri-
toS para lhes cafligar a oufadia çom 
golpes mais fundos. Elle COlltTilhio al
lianças com os Navarros, e Fr:mcezes, 
carando na CaCa Real dos ultimas, e 
tratou aO famofo BernardQ deI Carpia 

com 



Eta vulg. c:=:on .. ~~:Y~;~; :E~:Lalto me,,"' 
cimento para a fua mocidade ter nas I 

longas experiencias de Bernardo hum \ 
firme apoio. 

Com os feus aUiados entrou D. 
Affonfo pelas terras dos Mouros, e naó 
encontrando oppofiça6, alfolou Põvos, 
talou os campos ~ e todos fe recolhêraó 
ricos. Os Reis de Toledo, e de Cor
dova aggravados l1a6 deixáralS., que o 
focego fo(fe muito largo; o primeiro 
penetrando Portugal até ao Douro; o 
fegundo feguindo-lhe a marcha pela re
taguarda para ir recolhendo quanto nel. 
la lhe ficatfe. Os Portuguezes fe occu
pava6 nas obras da fortificaça6 de Vi
feo, quando o Rei de Cordova foi pri
"Ilei ro femido, do que viílo; e fe hum 
valor dtfefperado lhe confeguio facili. 
tar a viéloria, eIle., e a defpreveoGJ6 
dos defenfores l1aó impedíra6 a heroica 
refiílencia. O mcfmo de{lioo experi
J11entou Salamanca ., tenazes os Mou
ros . em opprimir com a multidaó o 
que naó podiaó coo(eguir com a cora
ge. Ao ellrondo de tantos golpes aco
dio D. AflonCo , que fahio ai campa-

nha 
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nd nba com rugidos de Leaõ efcandaliza- ErÚu),.'~ 
11 cio, elle muito para temer pelo va-
:J . ]Qr ., e pejas for<;as. 

Na batalha do Douro ficou logo 
feito em peGas o Exercito do Rei de To
ledo. Nodo Rei de Cordova foi mui. 
to maior o eílrago, refiando apenas 
dez mil., que Ce acháraõ vivos, e cor-' 

:.\ tados entre innllmeraveis mortos. O 
10\ Rei triunfante com huma corrente de 

, furor fez tremer todo o Reino de To- . 
ledo., naó havendo neIle lugar, por 
onde o deixatfe de cortar I a fua eCpada, 
nem re6ll.encia , que lhe detivcífe· a 
acceleraçaõ da marcha,' Com igual im
pulCo entrou por Portugal., aonde re
cobrou Vifeo , e levantou triunfantes 
as fuas ban'deiras Cobre os muros da 
foberba Coimbra. Ao eeco de tantas 
vié\:orias emudecêraó os Barbaros, ca .. 
lou·Ce a vaidade., e pedio trcgoas a 
arrogancia. 

Duráraõ ellas até ao anno de 867., 867 
já tempos felices., em que D. Affon-
fo defendido do refpeito, bufcando no 
campo inimigos, enars os encontran-
QO, gaflou no Culto Divino os ·anDOS . 

. da 
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da tranquillidade. Entaó fez muitas~. 
e grandes Doações ás Igrejas de S~nt
lago, e de Lugo: tirou do poder dos 
Mouros o rerpeitavel MoReiro dos San-
tos Facundo., e Primitivo: retlaurou 
junto a Leaó o de S. Miguel da Efea-
da : fez outras muitas fundacões nef. 
tes tempos., e nos annos que ~ fe feguí-
ra.õ 'I quaú fempre com as armas na 
nlaó; que parece andava6 em compe- •. 
tenda com o Grande Affonfo quaes . 
fe haviaõ exceder no número ., fe as 
viétorias ás fundaçócs., Ce as fundaG6es. 
ásvid:orias. 

No almo de 877 convocou em 
Oviedo, com approvaGaó do Papa 
)oa6 VIII. • hum Concilio compono 
de dezafete Bifpos das HefpaBhas. Nel
le Ce determinou, que o Bifpo de Ovie
do folTe Arcebifpo ., e nomeados ho
mens benemeritos para as Dignidades., . 
que duas vezes no anno Ce havÚlÕ ajun
tar em Synodo para regularem. quanto 
foire refpeélivo aos bons cotlumes., ,i
fitas das Diocefes ., Parrochias., e 
Moíleiros. No mefmo anno fundou o 
Rei a Catbedral de Mondonhedo, a 

ma-
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ma.gnifica Sé de Sevilha., e a· todas lha valg. 
as antigas rellituio por tal modo a ma
getlade primeira., que de todas pode 
fer eftimado como Fundador. Das pa .. 
redes [agradas dos Templos paíToll D. 

. AffonCo a continuar nas das fortifica-
c;ões das Prasas., e reparou as de Por .. 

, tugal até ao Téjo. . 
1\ Ora o Grande D. AffiJl1[o III., 
., taõ amado de Oeos 1 taó temido dos' 

inimigos da fua Fé., venerado das Na
c;6es ., digno dos maiores refpcitos, 
quando de todos os comraTios triunfa
'91 com gloria, a rebeHia6 dos proprios 
filhoi o hiaó reduzindo a perder o 
Reino com affronta., fe a fua magna
nimidade mó 'O preveniffe para O fazer 
com honra delicada., e grandeza im· 
mortal de efpirito. De fua mulher D. 
Ximena teve elle filhos ao Infante D. 
Garcia., a D. Ordonho ., a D. Bermu
da., a D. Ramiro., e a D. GOll<;alo. A 
Rainha., qlle com veleidade mülberil., 
paffados muitOs annos., ella entrou a 
aborrecer no Rei feu marido., {enaó a 
peffoa., a vel hice; perfuadio ao Infan
te D. Garcia toma1fe as armas contra 

feu 
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.EravuJg~ feu Pai, e fe levantaffe com o·R eino. 
Dado o demente conrelho, indigno de 
fer ouvido , pofia em execuçaó por 
D. Garcia, e efie logo prefo em hu .. 
ma batalha por feu velho ~ mas in. 
trepido Pai., tudo fora6- aesões quaG 
indifiintas. . -

Mais eAímulada a Rainha COIU 

a prifa6 de D. Garcia., infia forte, per
fuade adiva., move os outros filhos., 
para que na pefi'oa do Pai defpiquem 
a injuria do irmaó. Que oppoaol a. 
efies tranfportes barbaras da Rainha 
Ximena fora6 os ilIuares fentimentos 
do Grande Rei Affonfo. Elle penfol1 
féria o que podia., e devia fazer para 
defaggravar a Magefiade., e quanto lhe 
influia., e infpirava a Religiaõ para 
obrar com chrifiandade. Para o defag ... 
gravo da MageChde fabia eUe muito 
bem as penas impofias pelas Leis, e 
que podia exeeutallas com a [everida .. 

. de, que efiava pedindo huma confpi. 
raçaó , e traiçaõ enormes dos filhos .. 

-e <.los vatraBos. Para obrar conforme 
á Religia6 'I parecer-Ihe-hia, que a 
brandura do CbriatiUlifmo ellc a faria 

mui-
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muito dura com a elfufaõ do pioprio, Era wJ,~ 
e albeio fangue ; com a ruina de mui. 
tas caras., honras, fazendas., alteraça6 
dos (eus Reinos; e fobre tudo com o 
grande. prejuizo das chrHlandades, que 
havia taõ pouco tempo arrancára das 
mãos, e pode~ dos Mouros feus ine
xoraveis inimigos. 

Hum Rei fabio., illuminado, va- 910 

lente., moderado, e prudente, toman-
do bem o pezo a eaas razões por bu-
ma., e outra parte; ene tantas vezes 
vencedor de poderofos contra rios ,ago-
ra Ce determina a ganhar a fua maior 
vjdoria, triunfando de fi IDeCmo. De-
pois de molhar em muitas aCGões a 
fua magnanimidade; depois de: fazer 
ver, que naó fe defpica porque naó 
Guel".; . depois de ·deCcobrir o generofo 
·defprezo., que a fua prudencia coberta 
de cãs fazia de· tudo., quanto o mun-
do dUma; o Grande D. Aflonfo., ago-
ra muito maior., a todos perdoa., 
chama os filhos; farta-lhes a ambiçaó; 
dá a D. Garcia os Reinos de Oviedo, 
Leaó, e CaRella; a D. Ordonho Gal-
liza, e Portugal, e elle fica o Gran-

de 
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de D. Affonfo. Depois de dous annos 
de vida retirada., com 48 de gloriofo, 
,efeliz reinado, foi levadó a gozar de 
,melhor J mperio, aonde os juramentos 
fe naó rompew, nem a obediencia fe 
eílraga. 

Vida, e· felicidade tudo faltou I 
D. Garcia CID menos de hum anno de.
pois da morte de Ceu Pai ~ que pa re-

. ce refervou o eeo para fi a vingança, 
'lucdelIe naó quiz tomar o magnanimo .; 
Rei. Succedeo em todos os Reinos D. 

II 11, Ordonho • Principe digno das le01-
'branças, fe eUe na6 houvéra mancha- j. 
do a probidade, e as viétorias com a 
feia nodoa de derramar o innocente: 
fangue dos Condes de CallelIa; nodal 
oa fua Purpura, ljUe até hoje llaó a 
tem podido apagai" as idades. A Lufi. 
tania foi feliz no feLl Reinado. e an-
tes da morte de D. Garcia ganhou nel-
la vidorias ~ e conquifl:ou B .. ja. Depois 
de Rei de Ovieuo empregou ,aS armas 
na conquilla de Talaveira, que rendeo 
depois de derrotar hum exerc;ito do 
Rei de COI"dova ; aC~Jõ primeira de 
D. Oldonho em Hefpanha , que eR· 

cheo 
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;~ ebeo de terror o Reino de Tolado, Era vw,_. 
e de fufio ao de Cordova. 

Em quanto elles Mouros conr. 
ternado$ pediaó os [oecorros de A frica 
para reparar as fuas perdas, '1oltou D. 
Ordonho a Portugal, e como corrente 
rápida, tudo levava diante até chegar 
ao inacceffivel Callello de Alhaje, que 
pela fua fortaleza guardava o Erario 

" dos Mouros. Ellc o metteo no número 

.:.1' das fuas conquifias, e ao ellrondo 
della tanto tremêrao oS Barbaras., eC
pecialmente os do Algarve, e Rílrema
dura, que Ce offerecêraó tributa rios ao 

l
I 

~, I 

Rei. N o meio detlas vantagens chegá- 913 
taó a Cordova os (occorros de A frica, 
que fotmárao dous exercitos podem-
Cos , que entráraõ pela LulÍtania para 
defender os Mouros, que forao obri
gados pelo Rei Abderramen a romper 
os ajuíles pouco antes celebrados COID 
D.Ordonho. . . 

Penetl'áraó elles a terra até ás mar
gens do Douro, aonde os efperava ef
te Principe na tella do feu exercito. 
Com ardor, que Ce na6 concebe ata
(afaó elles a mCllloravel batalha de San-
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Era vulg. to Eílevaó de Gormaz , que dllfOO 
hum dia inteiro Cem Ce declarar a vi
daria. No Ceguinte., entre os innume
raveis mortos, cahiraó dous bravos 
Capit.áes, que eraó a alma dos exer
citos dos I\'louros., e com a fua perda 
elles Ce pozeraõ cm vergonhofa fugida. 
D~ Ordonho .05 foi perfeguindo por to
da Lulitania até ao Guadiaila ,alfollan
do quanto lhes pertencia, efpecialmen-
te nos deílriétos de Mérida., e Bada- 4-

joz. Corno huma vidoria taó comple-
ta promettia ao Rei tempo de Cocego; 
elle marchou á Cidade de Leaó para 
a engrandecer conforme asidéas, que 
trazia concebido. 

Fundado com grandeza hum Tem
plo da invocac;a(j de Santa Maria, D. 
Ordonho por maó do Bifpo Cixila Ce 
fez coroar nelle Rei de Leaó , e foi 
o primeiro, que praticou eíla mignifi
ca cerernonia , e que tomou () titulo 
de Rei de Leaó. Os notaveis avances, 
e augmcntos defta Cidade , já nova 
Corte dos Reis, deminuio de fórte as 
grandezas de Oviedo , que apenas 
conferva veíligios do que foi. Mas 

quan-
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" quandó D. Ordonho' fe occupavacm Era vulg.' 

....... / tantas acç6es dignas da MageHade, Ab- 9 19 
derramen de Cordova ardia .em furor 
peJa quebra das fuas armas., e refol-
no-fe a arrii'car tudo para lhes reíH
tuir o credito., a fi a reputaGa6, como 
veremos no Capitulo feguinte. 

C A P I T U L O IV. 

Continutl-[e com II 'IIorraçaõ dos Suc
: I celfos da Lufitania 110 Reinado de 
, D.Ordonho, e de outros Reis de . 

I, 
i 

. LeaõIeus SucceffOres. ... 

ABDERRAMEN., Rei de Cordova'
picado dos ellimulos da Heligiaó, da 
honra; e das perdas, com as for~as 
fempre inteiras pelos m!lito~ fuccorros, 
que recebia de Africa ; ajuntou hum ex
ercito poderofo, e entrando por Lullta
Dia ., atacou a Cidade do Porto com 
defmedida .corage. Como encontrou 
oppoliGaó igual no Conde Hermene
gildo., que a defendia., foi· talando os· 
campos de Gallit::a até chegar a hum 
PQVO chamado Rondonia , aonde fc 

TOM. II. O . en-
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eucontrou com o Rei D. Ordonbo.;, 
que o efperava. Elle lhe tomou conta,. 
todo huin dia do que acabára de obrar. 
nas terrélS da LuGtania , e betn difpu
tada a batalha ,. ainda que ambos os
campos Ce acclamáraõ vencedores, Ab
derralllell deixou lleUes mais mortos,. 
muitas bandeiras, importantes defpo
jose 

Por efles tempos era mui fervo",:, 
rofa em Hefpanha a devoçaõ com o 
Apoílolo Sant-rago , que obrava mui
tos milagres, e com a fama delles at
trabia a piedade dos Fieis para virem 
a Compofiella das partes mais remo
tas da Europa. A mefma devoGaó fez. 
frequentar as viagens de Roma, fendo 
Pontifice o Papa J oaó X., que elltaó 
reformou o MHial Gotico, e algumas 
das Oraçóes no Ceu Canon com igual
fatisfaçaõ de Italia ~ e de Hefpanha. D.· 
prdonho fe occupava entaó na guerra' 
com oS Mouros por Navarra, e outras 
partes, fempre vantajofo " e feliz até 
fe entregar ás defoJ'dens da fantafia con. 
tra os illtlocelltes Condes de Caílella t 
Cataílrophç femido de toda a Hefpa .. 

nha • 
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;1\ nba, para que já a Hiftoria nos con- Era vulgo 
,'~ 'Vida.. 
t Era5 neiles annos Condes. e gran- 92. J 

des Senhores em Catlella D •. Diogo 
Porcelos, D. Nuno Fel'nandes • D. 
Fernando Anfures, Almondar Branco. 
e. feu filho Diogo Almond~res. Entre 
elles o Conde D. Nuno Fernandes ha-
via caCado huma filha com 'o Rei D •. 
Garcia , irmaó , e predecefTor de D. 
Ordonho, e por ena razaõ lhe man-

::,! dou poderofos foccorros quando fe le
i:' nntou contra feu Pai D. AtIonfo III. 
;; Preoccupou-fe Ordonho das im;lgina
(. ções., e rem mais fundamento que o 
ti de hUUl temor panico , aífclltou com-

figo, que D. Nuno, e 08 mais Con
des era6 capazes de executar com el. 
le as meC1l1as peruiciofas . idéas, Para. 
metter em obra quanto concebia o ani. 
mo corrupto. fingio fer-Ihe neceffario 
ajuntar Cortes; convoca todos os Con
des; affioala-lhe$ tempo, e lugar; e1. 
les concorrem gonofos, e brilhantt's ; 
apenas chega6 ià6 levados pre[os á Ci. 
dade de Leaó.e [em mais procelro., 
que a vomade do Rei injulto,. todo$ 

O ii per-
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Era yul:. perdem as cabeças, como dizem. N aõ 
fe confummou o anno , em que - fui 
obrada eila iniquidade, e Deos tirou 
a vida a D. Ordonho aos 40 annos de 
idade, e nove e meio de Reinado. 

Caílella jufl:amente femida naS 
quiz fugeitar-fe aos Reis de Leaó., e 
para o feu Governo elegeo aos céle
bres Juizes Nuno Rllfura, c Lain Cal
vo, efl:e para o exercicio das armas, 
aquelle para a adminifl:raCjaó dos nego
cios civis; forma de governo, que du
rou em Cafl:ella até ao anno de 9H .• 
D. Fruella , irmaó de D. Ordonho., 
fem fazer caCo de (eus (obrinhos, que 
depois reináraó, fe levantou com o 
Reino, e teve de diffimular a refoIu
çaó tomada pelos Cafl:elhanos e~ pre-, 
juizo dos Reis de Leaó. Nada·' digno 
de Rei, nem decente á Magefiade 
obrou D. Fruella , que foi crud com 
muitas pe(foas illufires, e 110 anno do 
feu múo Governo padecco o Reino ca
lamidades, que Occup:lraó àlguns tem
pos. Defprelado dos inimigos~. e dos 
vafiàllos. ainda que temerolus das .cuas 
atrocidaqes , elles O depozera6; -iDor. 

reo 
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l'eo' logo coberto de lepra , e ficáraó Era ,ul,~ 
[eus fublHtutos os Juizes de Callella, 
que acabei de nomear. 

LallimoCamente entrárao adecair 
os negocios da Religiaõ, e do Efiado 
nas ·defordens precedentes" e nas que 
fe feguíraõ pelas pertençócs dos filhos 
de D. Ordonho. D. Aflonfo que era 
Monje ~ deCgofiado da vida reJigiofa, 

I. e feu irmaó D. Ramiro, que tinha 
altos dpiritos, ambos pertenderaõ oe· 
cupar o Throno dos feus Maiores. 
Seis annos e(leve nelle D. AffonCo qua
fi como huma ellatua, Simulacro de 
independencias, e idolo de ociofidade. 
De efpirito em nada eí1:avel, pretex· 

:i,' tando deCen~os do mundo por occa
ll3Ó da morte da mulher , mandou cha· 
mar (eu irmaó D. Ramiro; entregou,- 93 1 

lhe o Reino fem fazer caCo de hum 
filho" que lhe ficára; tornou a fazer-
fe Monge no Mofieiro de SahagulU" 
e immediatemente arrependido do que 
acabava de obrar, quiz arrancar· da 
cabeça do irmaõ a Coroa" que lhe 
renunciára. D. Ramiw fazendo-o pri
tioneiro eJU Lcaó, e havendo á.s mãos 

aos 



214 HISTOUA GOAL 

Era wp:" aos incu:etos eraos do intruro D. Froel
b 't os· fez cegar a fogo 't e pôz a to
dos em pdfaó perpetua DO Maneiro 
de S. Juliaó viúnho á rua Corte. 

Nefies tempos efiava pacifica a 
Lufiunia gO\"ernada por alguns Con
des't entre elles memora veis Hufo Hu
fes 9 e D.Guterre A.das: mas aS defa
vencas entre os filhos de D.Ordonho 
facititâraõ aos Mouros a cooquill:a das 
noffis Praças mais importantes. No 
maior ardor deltas revoltas [ufieotava 
as redeas de Hefpanha com valor, e 
prud'.!l1cia o Conde Ferna6 Gonc;alves. 
D. Ramiro fe via otJrigado a dillimu
lar a fua muita authoridade 't e pouco 
depois com mais jufia caura 't por ha~ 
ver Abderramen de Cordova entrado 
tm CafielJa com grande poder. A ne
ceffidJde da commua defenfa unia mais 
ao Rei 9 e ao Conde, que na batalha 
de Orma ganháraó ao Mouro huma 
importante vidoria. Os defpojos, que 
elle deixou no campo., podiao derper
tar a cobfça dos Diogenes., e Cat6es. 
Dizem, que o Ceo celebl"~ra efie triun
fo com lluaes erpantoros, que vidos 

por 
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ptlr olhos difI'erentes, huns os julgavaó Era 'fUlg. 
luminarias fe!livas, outros os enten-
eiaó Cornetas fune!los; e!les ') que in
dicava6 defgraças; aquellas, que pro-
metiaó felicidades. 

Os Mouros il1terpret;í.ra6 os ra- 934 
ros phenomenos a favor do feu Impe-
rio., e os Cacizes empenhára ó a A bder
-ramen para outra nova f,l'lierra ') que 
fem dúvida lhe feria vantajof". Elle 
alifia em Hefpanha o maior núrileró 
de gente') e com a grande quantidade, 
della, que trouxe de Africa o Mouro 
AlmanGor, os efpiritos fica6 como ex
taéticos, c os nalfos campos tremem 
com o pezo de hum exercito quaíi fem 
nllmero. Os Authores que fuppoem 
vencedor da batalha de Clavijo a D. 
Ramiro L, da que agora vou a efcre'" 
ver dizem') que nclla fenaó achára o 
Conde Fernaó Gonçalves: que elJa fe 
chama a batalha de Simancas por fer 
dada nos feus terrenos; e que na noi-
te precedente á viél.oria foraó os ap
parecimentos de Sant-Iago ao Rei , e 
o de S. Milhan ao Conde. Nós pelo 
contrario, feguindo melhoresopiui6es, 

te-



2.16 HISTORIA GERAL 

[.ra vulg. temos a D. Ramiro ll. por intlrumen.;. 
to gloriofo da grande vidoria de Cla
vijo .. que eu entro a referir, e que he 
audada negalla. . 

Corno os Barbaros trazia6 conce
bida a idéa de acabar por huma vez 
com o extermínio da Religiaó deHef~ 
panha ~ a crueldade inventou tormen
tos exquilitl5S para os Cbritlãos, e en
tre elles era a morte o menor mal. Ia
numera veis Martyres mati~:traó a rua 
Fé com o rangue netla invafaõ de Ab
derramen, e depois deUa. O Rei D •. 
Ramíro, e o Conde Fernaó GonGal
ves. para lhe fazerem parar as corren
tes., ajuntáraó as ruas trópas; entrou 
a Lufitania com muitas., e todas eraó 
taó poucas., que feaffirma havia para 
cada chriílaócentos de Barbaros. To
dos, os Grandes concorn!raó a fel" Ex
peétadores de buma Tragedia, que ti
nha pencente a (alvacaõ ., ou a ruina ' 
de Hefpanha. ElIa Ce temeo no primei
ro encontro, em que o exercito ficou 
cortado., e pouco menos. que desfeito. 
D. Hamiro [em perder corage [e reti
rou para a montanha de Clavijo a im-

o plo~ 
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:I! pIorar os foccorros do eeo, . que, cof- Era YUI,~ . 
" tuma derrotar as fortalezas do mundo 
" com inarumentos fracos. Aqui lhe ap-. 

pareceo o Apoftolo Sam-lago coberto 
()e mageG:ade.· e com vozes ternas lhe 

, prometteo a· viétoria no feguinte dia.: 
O mefmo favor recebeo o Conde de 
S, Milhan ., e refo~çados eí1:es dous 

\1 Chéfes com os auxilios Supremos, def~ 
01 cêraófobi'e os Mouros., qlie como vell~ 
j I c~oreseí1:a vaó der cuidados, 
,. Renovou-[e a batalba com ardor 

incrivel ,Chrifiãos, e M()uros hO,IT.Ien~ 
difterentes, efies perdido o val~r hu
mano, aquelles refor<;ados com corage 
Divina. ,O Apoí1:olo foi vino Cobre hu~ 
caval10 branco fazendo bem os otncios 
de foldado. Póde~fe dizer delle , que 
com a Cua efpada a cada golpe derru,:, 
bava a hum lado mil inimigos, e dez 
mil ao outro lado. Naó cabem os ap
plaufos de taõ grande viétoria na velo
.cidade 'com que :corre a minha penna. 
Parece que fe l'evolviaõ as pedras ner· 
te temeToro confliéto., ·em que deixá:
raó·.as vidas .. mais de 7011> Barbaros ~. 
ce teve por confequencia o re.odimento 

de 
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!rawJ,~ de Clavfjo, e das mais Praças dos rel1l 
contornos. Entaõ· fe empenhou toda 
Hefpanha em votos ao Apof1:olo feu 
Proteélor, e o Rei lhe confirmou o 
Padroado della , que o Santo ditfera 
lho havia dado Deos. O efp'anto que 
caufoo tamanha viéloria,. quando ella 
fublimava a reputa<jaó do valor dos Hef. 
panhoes, e a gloria do [eu Rei; elle 
àbatteo de forte a arrogancia do de 
Cordova , e a [oberba dos Mouros t 
que pedíraó tregoas,. com condi~6es 
ao arbitrio do vencedor. 

Ramiro no meio de taó venturor. 
paz fe entregou aos negocios da Re
ligiaó, a fundar muitas Igrejas., e Mor
teiros, e foi a Sant-Iago de Gallizl 
dar as grafias ao Santo Patrono por 
ta6 affinalados beneficios. Dizem,. que 
!leaas parles ouvira elJe nos brados 
da fama os encarecimentos da formo
fura de Zara , filha de Alboazar, Ce
nhor de Gaia, e que fe namorára dei
-]a pelo ouvido; que fizera toda a di
ligencia pela ver, e lhe entrára todo 
() veneno pelos .olhos; que logo fe rc
folvêra a repudiar aRainba Urraca ., e 

pc'! 



, 
f DE PO'RTUGAL, Ltv. VI. "'9 

I;: r pedir a Moura para mulher; que feu EM wl. 
,; Pai lha negára com o fundamento de 
.: ellar promettida ao Rei de Marrocos; 

mas que Ramiro pelas indutlrias de 
hum feiticeiro a roubára. E{limulou·[e 
o Mouro de toda a manobra de Ra-

. miro., e traçou hum deípique , que 
foffe ró obra das Cuas mãos (em o con

.! curfo de outros iullrumentos , c me
J nos o de hUln taó vil , como o de 
" que Ramiro fe v:llêra. 

. Alboazar em petfoa roubou a 
Rainha Urraca na pequena povoaça6 
de Milhor, e com a pena de Taliaõ ., 
de honra por honra, ambos os ladrões 
ficáraó bem calligados. Zara foi bauti. 
7.ada em Leaõ com o nome de Arti
da., e quando ella Ce recebia com Ra
miro, Alboazar carava com Urraca. 
De Artida teve Ramiro ao Infante AI
boazar Ramires, tronco de algumas 
familias ~. de quem dl{fe hum Hitloria
dor nolfo, que faziaõ vaidlue de der. 
tenderem de Rei, 110 tronco ~ ainda 
que lhe ficalfe na raiz hum ~louro. 
Ramiro por hum lado atacado do amor, 
pelo outro combatido dahonra , já Ca-

tis-
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tisfeita a primeira paixaó, para dera r·· 
frontar a t"cgunda, entra em Gaia des .. 
falçado., e deixa tróp.ls e:nbuicadas cm. 
parte., donJe lhe acudaó., fe a n~cer· 
1idade o pedir. Urraea. que o conhe
ce., o deicobre.ao ~louro, que logo 
quiz ti rar-Ihe a vida; duas vingall<;as 
em huma morte., pelas injurias feitas 
ao Alcoraó., e á petToa. . 

. Ramiro o fuCpende .. aH'egurando~ . 
lhe., que os feus COllfeífores para ex
piar o peceado ., que comettera., lhe 
ordenáraó vieH'e á fua prefçnça par. 
DlOrrer diante. delletocando até reben
tar huma trombeta., que trazia., e era 
o final para lhe acodirem os emborca
dos em terra., e a embarcaçaó efcon
dida entre as rochas. Sobio Ramiro ~ 
huma coluna; tocou forte o inllrumen
to; entráraó em Gaia os Coldados def
temidos; Ramiro tirou da efpada oc
culta., e levou a cabe<;a de 41boazar; 
:muina o CafieIlo., e embarcado com 
U rraca fe faz na volta do Reino. Le() 
o Rei no femblante de U naea o pc
zar., que Ihe-caufára a morte do Mou
ro, a dor de fe ver arrancada dos feus 

bn.~ 
\ 

\ 
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bTàços., mandou atalla a huma pédra " ErawJ,., 
JanGalla ao mar., e ficou livre do obC.. . 
taculo., que lhe fazia efcrupulofoo ufo 
do amor de Zara, fc acafo elle conto. 
he certo. 

Depois deOe fucceITo ainda D. 
\ Ramiro ganhou muitas vantagens fo-
1 bre os Mouros., que 11a6 faó do meti 
. \ aífumpto; fez edificar varios Póvos, 
. .1 reformar outros., nunca efquecidQ de 

) dar explendor brilhante aos Templos 
.: de Deos ; tudo aCCjóes nos ultimos an-

nos da vida., que jullamente lhe me1 
~~~f recêraõ o caraéter de Rei grande entre 
.. ;, os maiores de Hefpanha. Em huma 
:::1' jornada que fez para adorar as Santas 
.. ', Reliquias. que fe guardavaó em Ovie
,.~ do,· o affaltou ·a ultínla enft:rll1idade, 
~1!1 e neOa Cidade pagou o tributo de mor
T~'I :d.· tal aos -::inco de Janeiro do alll1Q 9S o; .9$ o 

deixando por Succeffor do Reino a feu c.:. 
l' , 
::n 

s ' 

filho Ordonho III . ., chamado o Fero 
pelo feu muito valor: rnas nos cinco 
annos que reinou. eOando entaó a 
maior parte da Luíitaniaem poder dos 
Mouros., delle fómente fabemos, que 
com grandes forGa5 entIára nella talan-
. . -do 
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I ... fIIfi~' do os· campos até Lisboa, donde re
trocedeo· a marcha , fem nos confiar 
fizefTe conquHlas, ou co~feguiffe van. 
tagens de. confiderac:a6 para as no1ia, 
gentes. . 

. 95$ Alguns Hilloriadores ilaó mettem 
na férie dos Reis' de Lea6 a Ordonho 
IV. que outros dizem fora cruel., e 

, que com hum anno de Governo fora 
9S6 morto em huma batalha junto á Cida-
. de de Cordova. Dom Sancho I. chama., 

do o Gordo, e irmaó de Ordonho III ... 
he tido pelo feu Succetfor ; Principe 
pouco feliz com os vafTaUos , que to
dos os onze annos de Rei paffou in
quieto com a rebelliaõ dos Condes .. 
entre elles D. GonGalo, fenhor das 
terras da outra parte do Doul'o, na, 
rebeldia o mais obllinado, e que de .. 
pois da morte de D. Sancho, apagoll' 
com a vida no particular defafio, que 
teve com o Conde D. Fruela Vermuiz ;. 
mas havendo-a clle antes dado ao Rei 
em hum pomo recheado de vencno ., 
rcmuneraçaó de traiJor, naó ró perdoa
dos pelo mefmo Rei tantos crimes 
enormes de D. Gon~alo; mas elJe ad~ 

mit-



r \ 
I "DEP01Tt1GAL~ LIV. VI. 22J 

~ ~i inittido á fua graça com honra, at- Ira ftlr,;· 
::~ tcnçaó, e amizade. 
':'1 D. Ram'iro UI. por morte do, 967 
í~ (cu Pai D. Sancho 6colJ" de cinco an-

~os em Reino ainda inquieto, agor_ . 
"o mais perturbado pelas idéas mulheris, 

que tinhaó nelle toda a authoridade, 
i,nftuidas por Siloando, Bifpo que fora . 
depoRo do Bifpado de CompoR:ella pe-

;, )0 Rei precedente em jufta pena dOl 

"',I {eus cfcandalofos exceffos. Naõ foi f&. 
caufa das inquietações domefiicas a 

~ menoridade de Ramiro., rena6 que del-
la fe foubêraõ aproveitar os Mouros 
para reduzirem a Hefpanha., e Luuta

, n.il\ ao eaado , em que a acháraõ os 
primeiros Reis., que comeGáraõ a ref-

I tauralla. A mbos os Dominios foffrêraõ 
I 

'1( duas invasões laftimofas dos Mouros,. 
que pareciaõ as ultimas. A de Luritania 
foi movida por Alcoraxis., Rei de Se-o 
vilha, revol vendo-a de modo, que a 
gente abandonou os Povoados., e buf
cou para afylo das vidas o inacceffivel 
das montanhas, o honor., e foledad~ 
das matas., e dos bofques. Penetráraó 
01 Barbaros até Galliza, e viIinhaoGas. 

de 
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Ea~. CO OS cunpos até Lisboa, donde re
troce..:ieo a marcha, fcm nos confiar 
~(t:e coOliuillas, ou confeguilfe van
u~~ns é.c contideraçaó para as Iloíh~ 
gen[~s. 

S5S Alguns Hifioriadorcs naó mettefL 
N iérie dos Reis' de LeaiS a Ordonh ~ 
IV. que outros dizem fora cruel, ' 
que com hum aono de Governo fu. 

SS6 mono em huma batalha junto á Oc.· 
de de Cordova. Dom Sancho I. Ch3 ,

do o Gordo, e irmaó de Ordonho r 
he tido pelo [eu SucceÍlor ; Pril' 
pouco feliz com os valfallos , ']i' 

dos os onze annos de Rei puf1 
quieto com a rebelliaõ dos C
entre elles D. Gom;alo, fe 
tems da outT3 parte do D 
rebeldia o mais obtliDado, 
pois da mane de D. Sane' 
com a vida no p:lTticular 
teVf' . r -le D. F 

, ar 
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Er~ vUIg.' de compofielIa, já defefperadas as gen~ 
tes de remedio., quando o Apo'ftolo 
Sant-Iago, para lhe naó profanarem ~ 
{eu Sepulcro., os facodio., afiugentou os 

e os foi futHgando com o flagello de 
huma deva{bdora pene. 

, A fegunda invafaó por Hefpanha 
foi maquinada pelo traidor Conde D. 
Vela. que cafiigado pelo Conde Fer
naó Gonçalves., achou amparo em 
Alhaca, Rei de Cordova ., e o fez ca
pacitar das grandes vantagens., que ti
raria da guerra., [e rompeffe a paz 
pouco antes ajuflada com Leaó, e Caf
tella. Foi ena a primeira invefiida., 
aífollaJa ., e tomadas as fuas melhores 
Praças por hum exercito poderofo, 
que cahio [obre a Potencia defpreve
nidà. Do me[mo modo achou o Rei
no de Leaõ ., aonde fe conduzio por 
maneira em tudo igual: de(grasas am
bas taó fentidils pelo Conde Fernaó 

1)68 Gonsalves., que fendo Principe de co-' 
racaó bem dilatado., l1ílÓ pode com 
e'líu , e morreo atacado da profunda 
trilleza., que lhe CJuCOU o abatimento 
da Religiaó, e do Eaado. 

EC-
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• -Elle foi o fim do Grande Conde Eta wlJ.· 
Fernaó Gonc;alves, hum dos Prindpes 
mais valerofos; '1ue 'vioHefpllnha em 
todas as -idades :. -Vencedor' de q ua ren'-
ue [eis batalhas campaes' -~ deílro; 
e valente na guerra: prudentê, e diC-

I eteta. na paz'~ temido dos inimigos ~ 
amado dos vaífallos: attendiJo dos 
Príncipes , . refpeitado das NaGóes : 
Senhor _ brilhante., nas idéas· mi1gnani~ 
mo, na liberalidade jucundo: Catholi
co, e Religiofo taó edificànte , que 
JÍa morte tefiemul1háraó vozes do eeo 
as fuas virturles.: Fundador, Dotador t 
e Reedificador de muitos Moíleiros ~ 
.de Igrejas ,e .outras obras, que faG 
Monumentosperpetuos ., aonde a }":
zar : da- ca rrei ra dos tempos· Ce· confer
váraó fempre freCcas as fu-as memorias. 
: ' Crefciaó' deanno para·/anno as- ~!J 

calamidades de Hefpanha -~ affim como_ 
a idade de D. Ramiro; Hei creado no 
regaço das Damas, influido por ma
ximas de fenhOll'as, elle de inclinaGões 
efUagadas ., fem algum valor., e de-
.ois de caCado hum executor indeffed:i-
vel das vontades. da ·Rainha. SucceC.· 

-TOM. II, P fi-
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Ef:l;vufg .. ' tiva,mente Galliza. eLeaa fora<S dous 
theatt'os do furO;f dos. Normandos, e 
dos Mouros" cada N ac;a6 avanCjando 
os [eus intereffes quaíi ,fem . oppol1Gaó 
~e hum Rei todo entregue ao ado. 
~ aos divertimentos, em que elle. e~ 
~endeo, .que [ó confiCBaoJerRci. De .. 
generáraó aquelles, e outros vicias nos 
4ie 1ob.etba ,,.e crueldade .. de que irri
tados os Condes , e os. Póvos.. reco
nhecêraó p~r [eu Soberano a D. Bermu- I 

,98S do 11. o Goto[o , filh'o de D. OIdo. 
{lho; ~ R.jlmirô fallece,o . pouco depois 
em LeaÓ' çom dezafete annos .de fc 

I. 

çhamar Rei., .. 
, FalIl!.ndo no todo do Reinado de 
Bermudo li gÓ$ o podemos coníiderar 
pouco .feliz., antes de Soberano pela f 

g~erra , .que l11oveo a Ramiro para o 
priy,r ,do Reino, ,em ql1e pereceo a 
flor da. miUda Hefpanhola .. llecelfada 
p~.ra faze}" '[etnblante , e oppoíiGaô á 
desbooada furia dos Mouros : depois 
~e Rei'p~lG augmelltG ,:do$ -efpiritos 
deíl~ 8a.r-ba(~s por. c."fa ,da dHlipA'" 
Cjaõ das . .aotfas fQi'9éls" que J hes ;.fe~ 
Creral"' o Of&Qlhp 1kpois da mor~e liO 

, , ;lia-
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;f l\amiro. Bermudo viclofo., em vez de Era tu1:; 
I,: fe lhes op6r., [ó cuidava na fatisfac;aó 
;! dos appetites ., que lhe manchálaó a 
.J prudencia ~ e valur., de que era dota-
J ~o. Foraó muitas as ruinas., e os eC .. 
:1 tragos, que o Coberbo 1\ Imanc;or cau-
l( fou em Hc:fpanha no (eu tempo., e 
:1 naó menos lamenta veis os de Portu-
;. galo Todo elIe foi entaó hum lago de 
"~I fangue, com colera ind;llint~ profana-

"
,'1 pos os Templos., violados os Semina· 

rios das cafias virgens., reduzidos 0$ 

· povoados a hermas., e parecia que até 
chorando as pedras., como fe encaree-
fe nas guerras civis de Roma. , 

l~ Entaó fe renderaõ á torGa das)lt-
mas dos infiei:> Coimbra, Braga., Vi
{co., Lamego'., B ritonio ., e as mais 
praGas menos conGderaveis., antes ga
nhadas com gloria., agora perdidas naó 
rem vileza. Unicamente a confiancia 
ChrHlá teve corage para fe con[erva~ 
firme; mais faceis os Lulitanos em per. 

i' der as vidas ., que a Fé ., e colunas 
incontraílaveis., de que pendiaó os 
~iunfos , que a humildade da cruz 
C90feguia da jaétancia do Inferno. 

P ii Além 
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Ir. vulC' Além dos mtlitQ,s Martyres ., florecê .... 
ra6 neftes calamitofos tempos com cre
dito da nóffa Religiaõ S. Rofendo, 
BiCpo de Dume., de Mondonhedo., e 
de Compofiella ., filho do Conde D. 
Guterre Arias., e fua parentá Santa 
Senhorinha., Abbadeça do· Convento 
de S.Joaó de Vieira, e filha doCon
de Hufo Rufes. Ora feito ene com ... 
pendio., vamos em outro capitulo tra
tar alguns dos acontecimentos da vida 
de D. Bermudo dignos da Hiftoria. 

.,988 

C A P I T U L O V. 
,Outro! acontecimentos 110 Reinado de 

D. Bermudo II • ., e nos dos fius 
" " SlIcceffires. 

DEOS., que com a mefma mali,caf
liga., e conCola ., quando a Chrifianda .. 
de., e focego de Portugal ., e Herpa~' 

, nha padecia6 tantas calamidades .. c 
perCeguições ; ene fufcitou o efpiritO' 
de Garcia iernandes., Ct>nde de eaf. 
telJa ., filho do Grande Conde Ferna6 
GOllCialves, para fazer parar o rápid~, 

en:" 
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;'~í: enxureo dos Mouros .; que 'tamb,em Era 'vulg.:' 
r,' alagava os feus Eflados. O Conde os 
" foi perfeguindo até Santo Ellevaõ de 

Gormaz junto ás ribeiras do Douro ~ 
~; ,aonde fe atacára6 os dous campos, arn
", bos ellimulados, o dos ChrHlãos para 
!' rellaurar o explendor da Religiaó , e 

a felicidade dos PÓv.Qs , o dos Mau
:' lOS pelo credito das atmas, e para 
li conrervar as conquillas. Foraó efies 
::1 çompletamente derrotados, e a viéto-

lia attribuida a hum milagre, que fo 
diz fuccedêra nella batalha. 

Fernando Antolinez , Cavalleire 
dHlinto, que fervia. no exercito" eo-
tre outras devoçúes., tinha a de ouvir 
Milfa com frequencia. EUe Ce oceu
pava nelle Canto exer.cido quando Ce 
rompeo a aC<jaõ , e faltou a ella pelo 
Daó deixar incompleto. Taõ agradavel 
foi nos olbos de Dcos a pureza da Cua 
intet1<jaõ, que no lugar de. Fernando 
Ant-01inez poza hum Anjo ve(Hdo Da! 

fuas armas, obrand{} façanhas , que 
cauCava6 e[panto aOs. ChrHlãos "t ter .. 
ror aos Mouros, elle o principal inf- , 
trumento do triunfo. Confummad,o e)-

le 
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te viera6 os primeiros Chéfes éongrà: 
tular-Ce com Antolinez, que eaava 
coberto de confuraõ pela Cua falta no 
campo , e 116ta , que teria adquirido 
de c()vardc. Elle refrira com o aper~ 
to dos ilh'·aços. COtn a officiofidade 
dos cumprimt'ntos • no Ceu interi.or 
conhece. e adora ao Author da ma
ravilha, . làó eu .11inadas as Cuas armas 
tUltas em rangue, e crefce () ellupor., 
qUílndo as viraó amaçadasa golpes ., 
e o corpo de Antoliuez illeCo Cem a 
mais leve offellfa. 

Naó partidpou o Reino de Lea~ 
das vantagens de Catlella. D.8ermudo 
Ce deshouve com <> Ceu Conde vence
dor dus Barbaros, e foi eAa huma das 
Cuas infelicidades naó pequena. Por 
outra rarte o traidor Conde D. Vela 
perfuJdio ao Rei Hilfen de Cordova 
lhe decl.traíle a guerra, a que·affillio 
em pe/foa o mefmo' D. Vela, e foi 
fummame.,te ventajofa para os Mo~ro5. 
D. 8~Tmudo os atacou Cem confidera
c;aõ nll ribeira do Rio Enura perto da 
Cidàde de Leaõ', e ficou totalmente 
desfeito COln . grande número de mor~ 

tos ~ 
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tos, e cativos. Depois fit~\iàfS a mer. Era' "ú)g. " 

)'~'~I::l' ma Corte ,havendlrfe D. Bermudo 
refugiado em .. Oviedo ., e malogradas: 
toda,s as idéas de prudencia., e de co
Jage ,com que a defendeo' o Conde' 
Gillen Gonzales; ella foi enrrada ·ef .. · 
pada em maó,. fem que a cólera dot 
Barbaras perdoaffe a alma viva., ho"; 
mens., mulheres., e meninos tudo foi. 
paffado aos fios ·della .,' a Cidade de 
Leaa ficou hum efpeétaculo triae das 
mlferias do mundo. .- . 

I . Os Mouros por .. id:oticfos mais: 994 
~, foberbos, entrára6 por CaRena a der

picar ,furiofos 'a 'injuria paífada., e 6z~" 
raa nella dhagos femelhlfntCls, aos de 
Lea6. Quando para ,a commúa defenra 
era mais necéffaria a uniaO dos efpiri ... 
tos; enta6 os maiores Senhores de 
Hefpan"., çégos das fuas 'pal.x(}cf, 
preferí{aó os intereffh pardculares aos 
geraes da Religia6:, e da' Patria. Ef. 
ta' foi·· entre tantas., ô!l fua maior def
graça, naóperdoando a'cólera ao 
pl'Oprio fangue " ',como fLJctede~ ao, 
fete irmlios os Infantes de Lara, bell1 
memoravei-s na Hiíloria de I-tefpanha, 

mor" 
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Era yuI,. -mortos vil.. e 'treiçoadamente por 

feu tio R L!y Vela[qucs. Mas Gonçalo 
Gullio .. pai dos defgragados Infames ., 
e pelos intluxos do me[mo tT~idor pre
fo em poder do Rei de Cordova.. ge
rou em huma irmJ do mermo Rei hum 
filho chalnado .\-ludarra , Príncipe de 
tanto valor em annos verdes, que vin
gou a morte de feus irmãos tirando a 
vida a Ruv Velaíques. 

Quando os Mouros eTl1 Hefpanha • 
con feguiaó tantas vantage.ns, elles ti .. 
nhaó na Lufitania novos ~ e bravos ini .. 
rnigos , que combater. Elles eraó os 
aguerridos Gafcões, que nella haviaó 
entrado 110 tempo do ,Rei D. Ramiro ~ 
e feito aifento 110 porto de Gaya COIU

mandados por D. Monínho Viegas ~ 
Chéfe da família de Monizes , e por 
feus irmãos D. Nonego, e D. Sifinan .. 
do de Vandoma. Eltes Capitães fize
raó gentis obras de cavílllaria" tomá. 
raóaos Mouros muitas terras em HeC .. 
panha, nell,as fe efi.abd~cêraõ, e r~edí. 
ficáraó o Catlello de Gaya , que etla. 
va na fo"nlaem que .. o deixou D. Ra
Uliro, quando matou a Alboazar. 

Na~ 
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" Naó cetrava O bravo AlmanGor Efl'VulC· 
:,,} de perfeguir os Chri/1áos por toda a 998 
::, parte. implacavel o odio, que naá fe 
.• tàrtava com o (eu fangue. Elle tornou 

;1 
) 

a entrar em Lu/itania, e acabou de ar
ruinár as Praças, que na primeira inva
Ta6 n3Ó ·deílruíra. O temor defle gran
de Ge . .neral obrigou os Príncipes de 
Hefpanha a depür os (eus injuílos re-· 
fenti meDtos, e a confederar-fe D. Ber-: 
mudo com o Rei de Navarra, e com 
o Conde de Caílella , antes 'que ellet 
entraífem com 05 feus vaffi,llos no ex
termínio geral intentado por Alman
çor. Etle pouco aífuílado da liga, foi 
entrando por Galliza, aóndl! Sant-Iag~ 
defendeo o feu fepu1chro com outra 
peíle. O Conde Portuguez D. FOIjaz 
Vermuiz , que era por efles tempos 
fiagello formidavel dos Mouros, para 
defaffrontar os Patricios das injurias . ., , 
que acabava6 de receber de Alman. 
çor; elle marchou com todas as ruas 
gentes a unir-fe com os tres Príncipes 
çolliganos, que eílimariaõ e,m D. For
jaz a cabeça para osconfelhos, as·mãos 
para as obras. 

Per-
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ln wt,. Perto de Ofma no tugar, que 
chama6 Alcantanaçor , efperára6 o~ 
da liga a furia, com que Almanc;or 
muito refoTGudo vinha aterrando os ef
piritos, abatendo os campos ~ r~vol
vendo os penhafcos. Efpantofa foi a 
batalha, htlma das mais dirputadas, 
que vio Hefpanha em Seculos 't ne
nhum braGo ociofo, cada homem (01-
dado, e General de fi mef.uo, que 
fe dava6 as ordens, e as' executavaõ, 
todas as dexteridades occupadas nos 
modo. de matar ~ e morrer. O valor 
todo hum dia eaeve em difptlta com 
a multida5, renovada a peleija de hu .. 
ma parte pelo número, de outra pe
Ja conílancia. Declarou.fe a vidoria já 
de noite" e ena circunfiancia impedia 
fer maior a perda dos Mouros , que 
deixára6 no campo m6rtos 70(b ho
mens de pé , e40t.& de cavallo. Foi ea. 
a ultima acçaõ do Rei D. Bermudo II., 

999 e muito mais gloriofa a da penitencia, 
com que no fim da vida expiou os pec .. 
cados de homem, que comettêra en
tre muitas virtudes de Rei. Almancor 
defefperado Ce deixou moí'rer de fo~~ 

em 
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:~ em Toledo, e refpirár;ló os Chrifiâos Era tul,. ' 
:":1'1 com a falta do (eu rer(~uidor. 
, Em id:lde de cinco anno~ fucce-
'I eeo D. Affon(o V. a [eu Pai O: Bermu· 

do II . ., Príncipe Calholico ~ fabio 't 

e valerofo; vi.tudes efias ., e outras 

1 
muitas .. que deveo á fabia direc(jaó, 

:, e confummada experiencia dos feut 
Tutores, e depoi~ feus [ogros D. Mem 

~:l Goncalves, e D. !\laior, Senhores de í grande parte de GaJ]i'la, e de Portu-
) gal. N eila menoridade p' incipiál'aó 09 

:1 Chrifiãos a dilatar os animos tantos 
" annos opprimidos , a reparar as Pra-

<ias havia muitos tempos arruinadas 't 

c o Infante Alboazar Hamires a avan-
'lar conquitlos , que até entaó fenad 
emprendiaó. Em dous annos [uccef. 1000 

tivos, acompanhado de feus valerofos 
filhos D. Tral1amiro , e O, Hermigio 
Alboazar, dos quaes defcendem as ii· 
lulhes famílias dos Amai.ls, Cunhas., 
Tavoras, e Teives ., ganhou elle as 
Provincias de Entre.Douro e Minho., 
e da Beira., com gloria immortal do 
{eu nome, e terror dos lnfieis. 

To-
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Eravulg. Todos os annos ., que cOTrêraó 
1012. até ao de ICH2., D. AffonCo aprovei

tando-Ce .do beneficio da paz., e da. 
uniaõ que confervava com Callella., 
c Na va rra., tratou de reedificar as Ci
dades., e Póvos arruinados., efpedal
mel14:e a f ua Corte de Leaõ., que os 
Mouros deixárdó alfaIada. O meCmo 
fez a qliantidade de MoHeiro$., com
pletando muitas obras grandes até ao 

1010 anno de 102.0. Na5 foi das menores A: 
as Cortes., que celebrou., em que fo-
raó reformadas as antigas Leis. dos Go
dos., e feitas outras de novo., recopi
ladas depois., e .involvidas nas das Se-
te Partidas pelo Rei D. Aflonfo o Sa
bio. Ainda o Rei naó fahíra da meno
ridade., OU pouco depois de ter tàido 
della., trac;ou a emulaçaó pezadas dif
cordias entre os feus Tutores .,e o 
Conde D. Forjaz Vennuiz., 6el. va(
falia do feu Príncipe., e zelador da 
fua honra., talvez para perturbar a de
leitavel tranquillidade., que havia tan-
tos annos gozava o Ellado •. Tomoll 
a calumnia tanto corpo., gue o Con .. 
de naó teve coragé pará foifrer as 

im ... 
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rir.. lmpoíluras callado," e conta-fe o cafo Eravu'. 

'i"J" feguinte. \ 
;; Penfou eU.~ nos modos com que 

havia qualificar a innocencia. e enten
deo que outro algum lhe era decente 
fenaõ o das armas. DeCcobrindo aos 
vaifallos os feus fentimentos, e achan
do-os conformes, fahio com elles a . 
campo, e no de Mafra desbaratou aos lf Condes inimigos com valor de Portu

:; guez injuriado na honra.' A viaoria 
'. naõ diminuio a perturbaça6" antes co-

bráraó novos efpiritos as impofiuras .. 
'lue no Cond~ alteráraó a cólera para 
o arrojar a defpiques mais fenfiveis .. 
fe em algumas idades tolerados, nun. 

I. 
I 

ca juflos contra os Soberanos. Mar~ 
ehava EI.Rei D. Affonfo com podero.o 
fas forças a reprimir a rebelliaõ dt 
Oviedo., quando o Conde", augmen
taodo as Cuas. o foi feguindo COTtez; 
e defiemid~", comoaggravado afrou
to , como vaífaUoréportado. O Rei 
atacava a Cidade, e o Conde apparece 
no campo com fembiante de atacar o 
Rei. Efie fufpende a acça6 , pára .. 
~if~orre, e forlllftndo no feu interior 

ai. ' 
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E.~~ vplg.· alto conceito das bizarrias do Conde. 
manda, que 'o Exercito lhe dê a reta
g~~rda, volte caras a PraGa, e conti
nue no ataque, como fenaõ tivera tal 
~,nimigo no campo. 
. O Conde co'o penClmentos naó 
menos fublimes penetrou a idéa do 
Rei, e correl"pondeo-I h.e com outra 
nlagnani'T.idade em nada interior. hlle 
&om refoluça6 gentil, propda da Na ... 
SIlÓ , e !llarcha acederada conforme ...1 
ap aperto; baralha o feu exercito coru 
~ do Rei, atac,,6 unidos a Praça , ~ 
~o primeiro repelaõ a levaõ em prc. 
~a. Proezas ineriveis obr-ou aq~i a pi .. 
zarda eílimulada, e quando. todos co~ 
meGavaó a olhar para o 'Conde como 
para hum mon(iro de. tide.1idade, e de 
valor, elle com o muito pó do campo 
ficou çego. Com lagrimas fentio o 
~eit'fla perda em vaíi~l1o taó fiel, de 
llJagnanimidade provada, digno daa 
,r~~as:, qUI! elltaõ lhe foraõ feitas t 

~~ .merecimentos , pal'a que já qaó 
~jlvAa merçe grande. . . 
, D. Aflonfo peja grandeza do Cea 
ç()ra~.aO ,Ilaó neceilltava de ~xe,mpJQs 

. pa~ 
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:11 para obrar heroicidades; mas cfle dQ Era wlc. 
~'I Cf>l1de D. Forjaz parece, que o· eflj.. . 
!, mulou o)~is para romper os refenti-
I, mentos da Mage.íl:ade aggravada., exe-

cutar hum a das acc;6cs mais fublimes , 
que o.,deítem a conhecer ao mundo t 
quando magnifico Soberano de VaífaJ", 
los, pode rafo Rei de fi.mefmo. Nó, 
temos vHl.o as perfidias ~ e eflratage
mas com, que o,traidor Conde D. V~ 
la retirado entre os Mouros de Cardo
Va máqui,~va o deflroço dos Reis de 

, Leaõ., e dos Condes de Qt(lella, jun .. I tamente ·com a rUlna dos feus refpe .. 

, 

él:ivos Eijados. Seu$ tres filhos Rodri
go., Diogo., e Inigo., agora abaDdo~ 
lladO$ dos mefmos Mouros ., Cem Te; 
fugio CD} Hefpanha" aiflda que rec;o-

I Ilhecia6 a D. AB'onfo p0 1 6)bo do Re' 
D. BeTlI\l~do. fummalll~,me injuriado pc .. 
lo Conde feu Pai , f~n40 ~ll,e/i (n4.i4 
paderora a lembrança da .grande alma 
de D.AffQllfo .,. que o fuflo de 0<00" 
templa,a:em ,ptle,ndi~o.; c;lIe$ bur~p. q 
fe.u ampluP, pedem. a fua protec9ô. 
t: fe entrega6 nas fuasmáo$. O magna
uimo Rei, _I abre .I\~bas:para os.cpcP'~ 

. d. 
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de liberalidades nos Ellados, que lhes 
deo na falda das montanhJs para patf .. -
rem a vida com a decencia de Prln
cipes; dilata tOtio o coraçaõ para 
lhes perdoar, e efquecer crimes en<>r" 
mes , e os trata como amigos. Mas 
como feu Pai lhes tral1sfundira no fan" 
gue as qualidades de traidores, elJes 
naó tardúraó em fe efquecer dos be
neficios para ferem imitadores da per-
tida ingratidaó.. ~: 

Pa/fáraó alguns ann<'s fem fuccef· 
fos memoraveis na Lultt.lIlia até ao an
no de 1026, em que l1a[ceo de Dio
go Laines, e de{ua mulher, que era 
filha· de D Rodrigo, Conde, Senhor 
de Gijon, e Governador das Allurias; 
o famo[o D. Rui Dias de BivJr, vulgar. 
mente conhecido pc1()- nome de Cid, 
Fidalgo de grande valor, .e digno or· 
nato da Hitlória. O anno feguime foi 
fatal para Hefpanha pela perda do fell 
efHmavel Rei D. ARon[o, que ·acaboll 
na 'flor dos aniles, havendo gravado 
l1as aC'16es precedentes o caraéter das 
futuras fe tive/fe de fQr mais larga a 
fuavidaó A paz ~domefiica ,.·0 poder 

grau~ 
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!~ ~tande , O efpirito marcial, tudo ef- E .. I yut:r 
·.~,'.','I fimulou a D. Aifonfopara cntrar na 
. Lu(itania, e reconquiftar as Praças. 
", de que os Mouros Ce, havia6 apodera-

do.. Sitiando Vifeo'l foí defarmado , 
e com pouca cautela examinar as for
tificaçóes da Praça, donde lhe diCpll
J'ár~õ huma feta com ponto taó fixo, 
qlle ,cahio atraveífado , e morto aos 'lo .annos de fua idade, e"7 de Rei
Dado. O Exercito levantou o fitio, e 
levou o cadaver do defunto 'Rei para 
fc-lhefazereln as devidas hoaras na fuI. 
Corte de Leaó. 

" De muito pouca idade fuccedeo 102.1 
• feu, Pai D. Bermuda' III. , Príncipe' 
prudeate , egeneroro ; mas nas em-. 
prezas pouco affortunado. Pelo mermo 
~empo morrco o Conde de Cafiella 
D. Sancho 'I e ficou de quatorze annOi 
reu filho D. Garcia. mOGo infeliz, que 
a Providencia defiinou para origem de 
trHles acontecimentos em Leaõ , c. 
Cafiella, e duas filhas ambas objCét09 
t~comel1daveis ,a Caber , D. Elvira, 
que caCou com D. Sancho" Rei de 
:Navarra, ,e D. Therefa" q.ue foi mo-
~(}M. l~. '~ lher ' 
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~ravll1g~c lher de D. Bermuda III. de Leaõ .. de I 

quem tratamos. D. Sancha, irmâ de 
D. Bermuda, ca[ou, e [e recebeo na 
Corte de Leaõ com o novo Conde de 
Cafiella D. Garcia : funçaõ , que Ce 
fez com grande magnificencia , e ar
ní'lencia de todos os Principes de Na
.varra, Leao, e Cal1:ella. Com o pre
texto de fe congraGarem com o novo 
Conde, de lhe beijarem a maó, e de 
afilllirem ao feu recebimento vieraó a I( 

Leáõ hrilhantes os tres filhos do Con- I i 
de 'D. Vela", em que acabei de ial- I 
lar. . 

. ·Efies'barbaros homens, imitado
res das maldades de feu Pai, perdoa
dos ~ e favorecidos do Rei D. AffonCo, 
Pai de D. Bermudo, obfervavaó caute
lofos, e pedidos todos· os movimentos
uo Conde, que nos tranfportes do pra
zer [e divertia na Corte, aonde tudo 
fuppunha fegurança, muitas vezes acom
panhado de poucos criados. Em hu-' 
ma deílas f.1hidJS ao Templo de S. Sal-' 
vador o efperáraó os tres traidores,· 
e D. Rodrigo o mais velho, que era. 
padrinho do Conde, e fi) elevára da' 

pia 
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I,; ~ia bautifmal, foi'o ·primeiro., qult. Era '\I.~ 
i:~ Jhe deCcarregou na cabeçahuma gran-
I de cutiJ.lda. Acodíraó os dous irmãos 
'; D. Diogo ~ e D. Inigo., e o acabáraó 

de matar. Em (;avallos ligeiros., que 
tinhaõ prevenidos ~ fe I'efugi:lrao em 
Monçaõ; Pra'ia do Conde FelOaõ Gu. 
terres., que Ce publicava offendido dos 
Principes de Navarra.' Em hum inl1:an~ 
te fe mudáraó as cytharas eri1 lutos f 

\ cm Leaó tudo confusóes , lagrimas., 
.
', 

affiicGaó ., e dor. Ou foífe porque o 
Conde ef1tregalfe erres Rcos, ou por-
queôs Principes lhos arranc.dfem .do 

j' poder á força., elles abrazados vivos 
em huma fogueira pa gá ráÓ tantos cri", 
mf!S comettidos contra Deos., contra 
os Reis, contra a Patria., contra a 
Religial$., e nas fuas vidas acabou a 

1'1 pofieridade infame do Conde D. Vela. 
Como o infeliz D. Garcia naó dei

xou filhos ., fuc.:cedeo nos El1:ados o. 
)i 

Rei D.Sancho de Navarra por cabe
'ia de fua mulher D. Therefa, irmã 
do defunto D. Garcia. Entaó dei.xou 

I 

1\ Callella de .fer Condado, e fe lhe deo 
~ ~ • Titulo. de- Reino._ .Cpm clle mais} 

) Q. ii ,on-: 
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Ecá VII". 'condecorado 't e poderofo fe recolhC!ct 
D. Sancho para Navarra;. mas de· c • .;. 
,minha foi conquifhndo algumas Pra .. 
ps pertencentes ao Rcino de Leaó, 
ou foife para fegurar. melhor as fron .. 
tciras de Caílella 't ou por particula .. 
res cílil1lulos contra D. Bermudo, que 

. entrou a Centil' o maior poder do vi~ 
íinho , . que .naó podia deixar de lho ~ 
caurar ciumes bem fundados. nos. pri~ :f 
meiros paffos , que elle deo log<i de.. 1\ 

pois de conhecido Rei de CafteUa. Ih 
N aó tardou muito tempo., -que e11e9 o 
naó produzHfem os fcus vulgares cf... ~ 
feitos, fendo muito diffic~dtofo entcQ I 

, 1 os Soberanos reconcentrar faifcas .dó 
deCconfianGas nos ambitos do coraçaó, 
{em que Caiaó fora delles.a atear in .. 
cendios.· " , i 

Affim fuccedeoaos dous Monar
cas Bermudo· de Leaõ, e Sancho d~ 
Navarra , e Caílella , cada qual por. 
fua parte a pretextar motivos de juai~ 
ficar os [cus refentimentos, até quc. 
re declaráraó fanguinolcnta guerra. De-, 
pois de muitas contendas.,.e de Cffe-i 
4ivas ncgocUHjÓeS ,. clla. Veio a ter Ela 

tom 

ii 
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eom o caramento do Infante D. Fer .. Er:l vulg. : 
mndo., filho de D. Sancho de Navar-
ra, com D. Sancha, irmã de D. Ber-
mudo de LealÍ; mas com as condi-
çóes, de que elle havia dar a fua ir-
mã em dote as Praças , que D. San-
cho lhe tinha tomado ~ e de mais a 

" Provinda da Ellremadura., que corria 
defde o nafcimento do Rio Douro, 
junto a Agreda ., até huma legoa abai-

'., Xl> de Torde(jlhas , aonde entra nelle 
. hum pequeno Ris, que chamaó He. 

bano Finalmente o Rei de Navarra D. 
, Sancho ,falleceo no anno de 10P. ,e 1°3~ 

repartindo os Reinos, deo o de Navar-
ra a D. Garcia, o de Catle\1a a D. Fer-
nando , ambos feus filhos ~ elle o 
Grande D. Fernando, que logo, vere .. 
mos poderofo Rei de Caíl.ella, e Leaá, 
flagello dos Mouros , obrador de ac-
çÕes fublimes. 

Por efles tempos fazia6 guerra 
aos Mouros de Portugal D. Thedo~ 
e D. Raufendo, filhos de' D. Hermigio, 
e netos do Infante Alboazar RamireS'. 
Entre outros he muito célebre o ert
contro, que clles tiveraó com os Mou .. 

ros 
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Eta vulg."" ros dia de S. J oaó perto das margent 
do rio Tavora. Nelle Ce banhava gran
de cópia de Ba rbaros ~ a que fazia cor· 
po de guarda hum exercito em terra. 
Ambos os córpos foraó atacados pelos 
dous irmãos; D. Tbedom fe botou 
{obre Oi do rio, e Cobre o da terra D. 
Raufendo, fem differenca de fortuna na 
igualdade das viaorias. ~ Defle ilIuflrc 

- feito tomáraó appellido ~ e armas os 
Senhores da CaCa de Tavora; Arvore, 
que no nolfo ter'·eno foi muito fron .. 
doCa, de que ainda Ce confervaó ra
mos fem mancha no explendor primi~ 
tivo , que herdáraó dos feus Maiores 
deCde a mais refpeitavel antiguidade. 

Mal foflria D. Bermudo a vifi. 
nhanGade Catlella com Reis da Cara 
de Navarra , e naó obflante fer ~ 
Fernando marido de fua irma D San
cha, a viuva do Conde de Caflella D. 
Garcia: Bermudo ,ou porque os ze
Jos, que teve da grandeza de D. San
cho de Navarra. Pai de D. Fernando, 
naó os extinguia a morte do Rei .. ou 
porque a alta reputac:;a6 ~ que hia ad • 
.qui rindo o mefmo D. Fernando,. o en. 

chia 
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",,~bia. de novos cuidados, oU porque Eray\i'g. 

penfou quanto era prejll~Hcia1 ao feu 
Reino a deftnembraGaó ~ que fizera Del-
le para dotar fem a devida conúder·a-
ljftÕ a fua irmá D. Sancha com a Pro-
vinda da EA.remadura, e mais Praca.s 
co Eílado de Leaõ conquiíbdas por 
D. Sancho., Rei de Navarra: por al-

" ,:' guro de!les motivos, ou por todos el-
Jes., D. Bermudo entroU a olhar dr-' 

. cunfpe~o, mais do que devêi'a, para 

~ .. '.f' feu Cunhado D. Fernándo, rompeo; 
com eUe todo o trato, c ultimamefl-. 
te a gllerr.a. 

D. Fernando., que nada penrava' 1°31 
menos. que femelhante rompimento, 
que defatava as prisões do fangue em: 

I' _manGa taõ elheita etuDo- era a de_, 
\' Lea6, e CafteHa ; vendo-fe provocado.,. 

clle, pede a feu irmaó .D .. Garcia de; 
Navarra o foccorra com as fuas for
Gas para reprimir em D. Bermudo a 
ambiçaó, e inju!liça , de que Ce dei
xava arra!lar. Arro/láraó-fe os exéJ-c.i
tos, difputáraó briofos , e ellimula
dos a célebre batalha de Lantade ,'aon-

'; de D. Bermudo foi morto do golpe 
"I : • de 
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!rnuJg., de humalanc;a aos vinte annos darll3."I 
, idade. e nove de reinado. Moço in-' 
feliz. Rei defgraçadó ., que morreo' 
antes do feu tempo. talvez que em' 
muito menos daametade dos feusdias, 
por fe naõ fatisfazer ambiciofo com,; 
poffe de hum Bílado grande., em que' 
podia gozar vantajafas felicidades, ou 
por naó querer reprimir os impetôs de 
huma emul.lc;aó imprudente, que tem 
arancado tantas Coroas das cabêcas' 
dos Principes., Como D. Bermudo naõ 
-deixou filhos,. o Rei v~\1'cedor por rua' 
mulher D. Sancha , irmã do defuntO: 
Bernardo, unio o Reino de Leaó ao [eu 
Dominio de Callella, juntament~ com 
as A(lurias 't', intitulando-fe logo Rei' 
lkA:es tres Htlados 't delles bem digno,
menos pela fucceífa5 ;, e direito, que' 
~las virtudes , e qualidades. . 

LI. 
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:. D. Hiflõ,i. MI'"".. de P'r'''',]. : 
C 'A P I T U L O I. . ) 

Dili Iltf6e1 tle D. Ftr1IlJ1Itlo (J. GrIlllM-

INCONTRASTAVEL' Columna levantoU Era .uI,. 
Deos no Gr:mde D. Fernando para fuf- 1037 
tentar a Religiaõ de Hefpanha; flagel-
lo furmidavel para =cafligar o orgulho 
dOI Mourol; politico illuminado para " t 
fàzer felices os feuI P6vos ; Principe 
eminente para fervir de exemplar a 
muitos , e a todof os da fua idade~ 
Antes que ene entraffe a reh1ar. e no 
tempo das perturba~6es referidas entr~ 
as Cafas de r.eaó, e Navarra. os MOII .. 
ros tom'ra6 corage, e invadíralS Por. 
tugal. Como achára6 o Paiz quafi in .. 
defenfo , com hum. rápido curfo ' de 
vid:orias Ce fizera6 fcnhores das Praças 
mais imror~antes, que quiz a Proyi-lo 
deltcia efUveicmos DO feu poder. par~ 

de-
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d~pois {ervirem de brilhante prelimi. 
nar das faGànhas de D. Fernando Cobre. 
os Ba rbaros. 

, Efie grande Rei; pela pr0l'ria 
pélfoa, e pela de fua mulher D. Sancha~ 
Senhor dos mais con6deraveis Reinos 
das Hefpanhas, entrou logo a molhar, 
que Caberia regellos com maiores virtu~ 
des, que aqueUas com que os adqui
ríra. As ruas primeiras aCGões fora6 
formar o efcudo das Armas dos Rci
nos unidos, e inaituir os Privilegios·, 
que charnáraó Rodados, célebres, e 
de muita ellimaçaõ nos rnermos Rci .. 
nos. Depois de compotios outros uc·, 
gocios domeaicos com fatisfaçaõ dos 
vaffallos, e vantagens da Coroa.. Te .. 
folveo fazer guerra aos foberbosMou
ros de Portugal ,intoleraveis pela.s 
paffadas vittoTias , e conquiltas,. que 
conumal> tranfportar os eCpiritos Cem 
~oderaça6. A fuaprimeira expediGaó 
foi marchar a Sant·Iago de Galliza pa
rá implorar os ~uxilios do eco pof. 
trado diante do Sepulcro do Santo Apor
tolo; cofiume edificante dos Reis pios, 
que punhaó no Senhor fcu Deos aquel~ 

I las 
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lás efperanças de vencer: ., que outros Era ~r,. 
firrnavaó na forGada fua cavallaria ~ 
çarroças militares ~ e numerora infao-
\aril. 

Com os confortos Supremos ma i, 
alentado, D. Fernardo entrou por Por .. 
tugaI á maneira do turbilhaó violento~ 
e rápi.do, que depois de levantar nu .. 
vens de pó, derruba as caras, arran· 
ca as arvores ., arrebata os' homens ~ 

} 
e até parece que move os penhafcos. 
Affim ., D. Fernando entrava por ta.. 
das as PraGas., e entre ellas. memo .. 
t'aveis as acceleradas conquiflas., das de 
Bapaj6z, Evora, Béja • Mérida, e 
,Cea. Nada baaante para encher a fUI. 
grande ahl1~ em quanto na6 vingava 
nos Mouros de Vifeo a morte. que 
haviaõ dado ao Rei D. Affonfo V. El .. 
te atacou a Cidade com affaltoS teme· 
rafas. e no ultimo a cólet"a ,eflimulat 
da com a lembrança do Principe ln., 
feliz., e com a obfiinaçaó da refiflem!" 
cia dos Mouros , naó perdoou a cul~ 
pa(Jo , . e innocente ., a fenfivel., e io .. 
fenfivel., tudo foi efirago, rangue,. 
morte. Com ella atroz pagou o h"m~ 
., d-
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cida de D. Atfonfo o crime.. p:ara el; 
le ~ e para a Cua Naçaó glorioro, do 
acerto com que apo.ntou o Armato{le,,~, 
que defpedio. a reta .. que o privou da I::í 
vida. O mermo fim com igual defen[a 'Ii 

teve a Cidade de Lamego .. de que ." 
era feohor Zadaó Iben, poderofo Re. iii 

golo', refpeitado das Comar(:as viii~ j:: 
nhat.' ilO: 

Abater' a arrog:mcia dos Mouro. tO 
de Coimbra' era hum empenho parti.. tI', 

cutar de D. J4'ernando .. que com as ar. 
masa;nda quentes.. marchou a fitial- lO 

los no anno [eguinte. Sete mezes con- ,11 

tínuO$ difputáraô o triunfo o vãlor, é ~ 
à oblHnacaó, tenazes os Mouros em 
defender: D. Fernando confiante em 
atacar. Mas como a fOlUe he hum do.S 
inimig.os do homem .. que naô temre
frtlencia; opprimidodellaocampo Ca.:. 
thoHco. , affim pela falta de viveres; 
CÔlnO, pela difficuldade 'dos tranfportes 
riO rigor do Inverno, efiava o Rei re.J. 
foluto a abando.nar a :emp-reza.,' Acodí. 
1'llSa efle aperto. o Abbade ,e M~n:. 
ges de Lo.rVJÓ .. quenaqueUes tempos 
era6 riquUijmos; c depois de perfua .. 

di-
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~irem a D. Fernando com eloquencia Era vuJ,.
viva, com rõgos humildes, com pie~ 
dade edificante naó defifiilfe de hum 
projeéto, que além de levar involvido 
o augmento do Eaado, era o mais 
interefiÀnte á Religiaú de Portugal: 
elIes Ce offerecêraó. a contribuir c(>m a 
maior parte dos mantimentos neceffa"" I rios para a lüfieutaGaõ do campo, co.-. 
mo prompta ., zelora , e fielmente ex .. 
ecutáraó. 
. O Rei animado com ene roecor-
1'0 apertou o fitio, e na velpera do 
l'endimento de Coimbra 'I contaõ Au .. 
thoresnacionae, 'I e efirangeiros, que 
o BiCpo de Compofiella Efiiario ,-de 
Naçaõ Grego, ouvindo dizer aos pe~ 
regrinos., que Sant-lago era foldado de 
Hefpanha, que affiiHa aos Hefpanh~ 
110$ combates ; elleas repreheodêra 
afperamente, lembrando-lhes que Sant~ 
lago com o officio· de pefcador'l oaõ fe 
embarac;ava com os exerci cios de fol .. 
dado : Que neffa mefma noiteapplí't 
recêra o A pofiolo ao Bifpo com hum~ 
çhaves na maó : Q!le trazendo-lhe hum 
~avallo , o Santo montára neUe ,. e yoJr 

tan-
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Er~ vulg. tando-lo para o Prelado incredulo lho 
,dHfera : Eíliario., para que naô duvidcsj 
,!ue fou foldado., e CavaHeiro de Ref. 
panha ., eu marcho comeílas cbaves 
para a manhã abrir as portas de Coi~ 
bra ao Rei D. Fernando., e ajudaBo à 
render a Prac;a : Que referilld~ o Bifpa 
a vifaó., fe eiperara o, Cuccefio ., que 
com effeito aconteceo no dia marca ... 
do, das nove para 3S dez"horas da ma .. 
nhâ. Foi tomada Coimbra pelo GrapoG 
Fernando, que fez muitas mercês aos 
Mouros" que mais Ce hniaó deHingui .. 
do na defenfa., e dentro da Cidade ar .. 
mQ'u Cavalleiro ao famofo Cid ., já di .. 
gno della honra pelas' fu~s memoraveis 
fac;anhas, e para que 'a "eUc nunca lhé 
efqueceífe Coimbra, até nos [eus cam~ 
'P0s nafceo o [eu célebre cavallo Bavie~ 
c:a ~, taô decantado nos anexins anti~ 
gospclas fuas raras habilidades., ; 

. Nomeou o Rei para Governador: 
cfu Cidade, e Comarca de Coimbra ao 
oollre Varaó Si fnando , denro., e eX-I 

perimentado nas arm:ls., e na prude~ 
cia., que' entrou a metter em ufo ~ 
para qLle dlllbas as qualidades o Jize1fem 

- Ie(~ 
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_ "iefpeitado. O Rei grato ao [eu Bemfei. Era me· 
tor., marchou di reito a Galliza para dar 
as gra<;as ao Santo Apotlolo , e de eami. 

r: Ilho., mais com o nome ~ que COIU as 
armas, reodeo oS Callellos de S. [\-Iar .. 
tinho., e de Taranfo, JUDtO a Compor .. 

,- tela. Sem confcntir, que 05 efpiritos 
i; fe esfriaffem ., nem as armas creaífem 
:~, ferrugem, na6 tendo focego em per~ 
~l" feguir os Mouros, lhes tomou a SantOi 
il..r' Eílev::ó de Gormaz, a Vado-Regio, a 
;1: AguHar., a ValefÍana ., hoje çhamada 
i!;, Berlanga; metteo a fogo., e fanguetOoo 
,;iI do o territorio de Tarazona; os cam~ 
,;. EOS de Medina-Celi ; refo}veo os de 

;Ii! Toledo., naá parando na rapidez da 
;I:~ marcha até Ce avillar com a refpeita .. 
:;~ "el Madrid. Parece que eotaó fe acha
j\:~ Ya neUa o feroz., e foberbo Almenoo; 
;Ià Rei de Toledo., que aterrado do te ... 

mor das viéto1"ia~., e conquillas de D~ 
:;lt 'ernando ,depolla a foberba ., e feroci-
1,0 dade-., atréguraó rabíra da PraGa , (e 
el' lançára' aos feus pés ,pedira a paz of..' 

:e!l' ferecendo-fe tributario ~ exemplo., que> 
iOI' abraGáraó os Regulos -dominantes dó 
íe~" ;llo'ttugal., de -Sev·ilha, e -de -SaragOÇlr 

'-. . ., {. " .J 
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E{~ vulgo. já reconhecidos va1falIos . os mermo.. I 

que até ellta6 dava6Leis como So~ 
ranos.· .' . 
: He· verdade, que alguns dos ~ 
Mouros de Portugal., efpeciallllente 
Benalfagi, Senhor de muitas terras na 
Efiremadura, nao podt!rlõ foffrer cal~ 
lados a perda de Coimbra. Com gefl:! 
tes numero[as, de que Benalfagi. era 
Chéfe, vieraó ellés levantar os.mll
,ps de l.\1011temor o Velho, que e"r~ 
{ttio proporcionado para molellarem·os. 
defenfores de Coimbra com correrias,: 
e infu1tos contínuos. O Rei Q. Fer~ 
lIando ·acodio em peífoa, acompanba~ 
do do Cid ,aca(ligar a oufadia dos' 
Barbaros. render a nova fortificaça6. 
que 11a6 Ce entr~gou fç~ fangue, e pa .... 
~a Ce cOQfeguir a empreza foi necetfa~ 
lio ao Cid apurar a eleganCia das fuas·: 
gentilezas militares. Po.r coroa. de ta 11- , 

tos . triunfos eaimou D. Fernando fer~ 
levado dé Sevilba: para Lea5 o corpo) 
do SaQto Doutor e Arcebifpo Ifidoro .. : 
o o defcobrime.l1to em Avila dos San.~ 
t-os Martyres Ebol'en(es· Vicente, Sa-; 
I;»ina,. e_Cbr.Hl~ta , obr:andQ ~eQs_Jl}ui .... 

'. toa 
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tos' milagres para comprovar a ven\a.:. Era nal,. 
,de dos mefmosdcfcobrimentos, ha-
· via tantos Seculos occultos no çoraçaõ 
· da terra.' 

Muitas, e muito fublimes foraó 106 S 
· outras· acçóes do· Grande Rei D. Fer-
· nando "que naó faõ do meu lItfumpto., 
. ou ellas fe procurem pelo exercido das 
" &Tmas., em que gafiou toda a vida; ou 
~,: pelo zelo da Religiaõ, em que empre-' 
", gou os maiores defvelos; OU pela fun
.' daç&Ó de Igrejas., e Mofieiros., em que: 
:,' defpendeo theCouros; tudu confeguidu 
I:: em dezanove annos do feu feli-z Reina
... ~ do, até o de 106;·, em que fa-Ileceo.· 
.~~ Dizem, que por efie tempo fitiava elle 
j ." a Cidade de Valenca, aonde affirmaó 
;;" lhe apparecêra Sant~ Hidoro, Arcebif
t:' /l' pode Sevilha, e dilfera difpozeífe dos 

negocioi da fua alma, porfer- chegado 
::1 o tempo, de pagar o· tributo da [JIor-
:!~ talidade. Com e.fie avizo , feotindo-Ce 
j:(. cUe já indiCpoCl-o', marchou 'logo para 
lí~ a Corte de Leaó , .aonde Ce fez-condu-
0:0, 2ir pata a Igreja de Santo Iíidoro , e.,. 
;~~ pro(lrado por terra diante do Sepul- ."', 

cbro do Santo, diife a· Deos com la-
:lUf rOM. 11. R gri-
li 
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Era vuJ,. gri m.s d,e cOnlpuncc;a6 ~ e ternura.:; Se.í. , 
nhor, votfo he·o poder ~ e a hopra.,. . 
Vós o que dominai, Cobre ~oclos os. 
Reis, Vós o Senhor dos Senh()ICS : o 
Reino que recebi da votfa maó, eu 
vo-lo tefiituo; e fómente peGo a voBà.. 
denwncia, para que a minha.alma fe-, 
ja levada á voífa eterna luz. 

. 1061 Ditas eaas pal<l-vras ~ eIle tirou.a. 
Coroa, depoz as Inugnias Reaes, vef~ 
tio-Ce de cilicio, cobrio-fe de: cinza~, 
pe.dio ,aos Bi[posa, .. E:ctrema Unçaõ~. 
encarou a morte com a mefma cora~1 
ge da vida., e entregou o eCpirit.o ao. 
SenhOl·. 'Deixou D. Fernando dividos., 
06 Rei.nos por Ccus tres filhos para ficar' 
a efies irmâos hum fomento de abomi .. 
naveis, e efcal1(laloCas diCtordias. Em. 
D. Sancho, que era o p.rimogeni~to~. 
nomeou ode CafreHa ;' em D. AffolJ.!.. 
roo ~,Lea,ó ; em D. Garcia ~ortu
gaI, e Galliza ; em fuas filhas D. Ur .. 
l(1Ca, e D. Elvira· as Cidades de Sa •. , 
mora, e de Toro para feus allmeRt()s.· , 
J). Sa&1cho ~ mo)o, valente, ambicio.;. .. 

"'~' Co, de cfpirito guerre.iro, levou mui ... 
to· a mal t:da divUaó., c na6cuidoll. \ 

~ 
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, logo em 'rcvendicar a: propriedade da Erl'mtJ.' 
n Cua 'primogelJitura 1 que julgava ofien-, 
11 elida, pelo embaraCjar o refpeito, que 
~ tinha áRainha fua Mãi. Em quanto Ce 
í, mó proporcionava a conjuntura pará 
1\. os feus intentos.., por naó ellar odoro 
~l feent.reteve em muitos " e' pezados 

negocios com D. Ramiro, Rei de .Ara-· 
rc:i gaó, com D. Sancho de Navarra., com 1067 
I:'; os ,Mouros Celtiberos., e 'os de Tole·,· 
'~~t do.,~ fem outra, vantagem ,-em tantos. 
:~~\ empenhos ., ,que a de tirar a vida em· 
:0~ huma batalha a [eu Tio' D; R~miro -de' 
to:: Aragaó. 
i.iI . Seu filho., e Succe1for D. SanchO' 
.iCll Ramires., apertando a alliança com o 
JOro- O" R~i. de Navarra., e com alguns dos 
,fi Mouros para v.ingara morte de fcu' 
:Ji!Ot PaL; clles ,depois de derrotarem· a D. 
'" Sapcho Ele Ca.flella ,n~ grande batalha." ltiw 

'orl1l d~ Viana com laftimofaeffura6 de Can-
.rr. gue dosCalle1hanos., recob.ráraô quan-; 
:* tu Praças havia conquií1:ado nos [eus, 

cpntornos o Grande Rei D. Fernando.' 
j(o'. 

ici~ Tantas perdas., e tan.!os inimigos fize-
111~ ri.{) a D. Sancho., Cenaó reportado., 
iJQI tcmerofo; c como feus irmãos D. Af-
lo- ' . R ii fon-

1068,. 
até 

1°71 
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Era ,uIg. fonfo, e D. Garcia na5 tinha6 entre G.
a uniaó dos Reis de Araga6, e de N a
varra; D.Sancho deixa efies contrarios 
em Cocego, e já morta a Rainha Mãi~ . 
inroffrivel para cllc a divifa5, que fCII 
Pai fizera dQS Reinos, tendo por ill
falliveis as viétorias, yolta as armas 
contra Ceus irmãos , defemb~rit .. fe 
{em honra de huma guerra , e entra 
em outra com injulHça;. As forças de 
ambos eraó cntaó menores, 't. que. u 
da difcordia entre clles : duas circunf-· 
tancias,' que reprerentando a D. Sancho' 
muito facil o feu empenho, elle ajun.' 
tau tanto poder, como, Ce fofre para 
crnprehender o mais ditBcultofo.: .' 

D. AffonCo, Rei d~ Leaa • que' 
íoube tinha de fero primeiro atacado. 
alliaou trópas, e pedia (occorros aos' 
Reis de Araga6., e de Navarra; m,' 
foi infeliz na primeira batalha junto' 
ao lugar de Plantaca , dOllde fe retirou .. 
derrotado· para Lea6 : Reforçado o. 
exercito, tornou a burear a feu irmaó. 
que encontrou perto de Golpelara, c' 
com corag~ mais efiimulada de tal· 
fórte apertou a efpaQA, que confeguio 

. de 
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elc'reu irma6 completa vid:oiia. Com Erhulg • 
• confiança de vencedor ,! fem muita 
-circunfpecc;a6 , defcan~ava o exercito 
de D. Affonfo no campo recoaado á 
{ombra do triunfo, quano:io ~pparece~ 
nelle com a fua gente o ramoro Cid 
R.:uy Dias, que vinha a má-rchas forc;a .. 
das {occorrer' ao ,feu Rei.· Achando-o 
,vencido" . c a D. Affonfo, defcuidado , 
cahio fobre 'elle, talhou o exercito 
em poftas, e ofez prifioneiro ; mof
tTando os Cllcceffos ~a guerra' ~ ou os 
chamados Acafos, 'que de inAante pa. 
1'8: inllantc fe lhe muda '0 femblante 
f.egundo a ordem da Suprema Providen .. 
.cia. 

Foi 'D.AfWnfo com toda a caute
la remetido prefo para Burgos, aonde 
efteve, até que. a Infánta.·D~Urraea, 
irmã de ambos os Reis, cOr:Jfeguio de 
D. Sancho faculdade para elle toma\' 
o habito de MÓDg~ 'no Moneiro de 
Sahagum. Com á voeaGaõ' de efperar 
tempo para melhorar de fortuna" D. 
Aff'onfo re.!luncio~ o eAadà Secular, 
e hum Rei em Cubaaneia no' feu inte
rior, apparcc;eo .com accidcQtes de 

. Mon~ 
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Era ... Ig. Monje. TOrDOU D. Sanc~ potfed O I 

Reino de Lea6 " .. e ficou Cadsfeita a 
terceira parte da fua ambic;a6 com cC. 
pcrança de II encher toda com as duas. 
que lhe fal tava6 de .D. Garcia , e das 
Infantas r.u.s i rmls. Pouco depois da 
morte do Rei D. Fernando, D. San
cho fe havia. conrede'rado com feu ir
maó D. A1fonfo para dethronarem . a 
D. Garcia, c repartirem os Reinos 
de Portugal , e Galliza. A.gora que 
cne alliado lhe era,inutil~ como hum 
pobre Manje .. eeUe ellava [enhor de 
todas as fuas forças, com' ellas , . Cobre 
inteiras. , . viél:o.riofas . ~ D. Sancho fe 
faz preCles para ir dar a D. Garcia huna 
deClino femelhante ao de D. Affonfo. 

C A P I T·U L O II. 
1). Sancho 4e Caflelll.l. llfilrpa. II {tu ir~ 

mllô D. Garcià os Reinos de Por .. 
. ~.tllgal, e GfJl/i~. 

DOM G~rcia , ~ue ;co_m- os exem
plos taó freCcos; del'i-a rer lI1ais acag. 
telado, oe circunfpcd:o. paq 'cuidar no • 

. - nlcios, 
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meios, que faci\ita6 aos Printipes pru- Era Yu1t· 
dentes a fua confer,aça5 ainda no meio 

i' das maiores perturbaç6es dO$ Efiados ; 
:1 ~lle '0' fe~ tanto pelo contrario, que 
; deo c:au[a, para que os' Reinos fe di. 
i vidiffem fm bandos; que' f~ ella eC ... 
~ candalifava os homens; que carrega ... 
l' \'a, os PóVos de tributos imtl1Odendos, 
,I C fobre 'tudo por ~rafplantar toda a au· 
:~ thOTidade no feu valido Vetna ,arro'" 
C:i glote, e Coberbo com os Senhores tnai~ 
';\ refpehave1s' em qualidade , c mereci-
'l' mentos; Ve-rna, hum ArbitrHla pre. 
o~, {umido, que com as fuas inven~óes 
Ji: deo infaofios principios á guerra, mui .. 
1~ loS' infortunios aos Grandes "I e trifles 

cllamidades á Patria. Para a Nobreza o. 
era intoleravel eaa privamja ,. que da-
ta· a hum homem todo o .poder da Ma
geftade, c .que, deh:~va a Mageaade 

~, com homa fimplesapparencia depodel'. 
,Elia fe fez lnfoffriveJ ao Conde 

D. Rodr~go Forjai, em tudo filho dC1 
grande D. Forjaz Vermui7., 'taó igual, 
DO valor ao Cid Rodrigo Dias de Bi .. 

:!t 
I~ nr, que oRei D. Fernando cofiomá~ 
i~ .' dizer: Q!l1:.oueros Prin'ipes te~iaó 

maio .. 
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. Era vul,. maiores Dominios, que os (eu!; mas 
que Có clle . era Rei de taes vaífallos 
como os dous Rodrigos PorlugueZ., e 
Canelhano. Reprefep~ll o Conde ao 
Rei- D. Garcia· os prejuizos, que o 
valimento' de Verna caurava ao ·Rei
no, e que moderaífe os exce1fos .; an
tesque.elles eílragaRem a obediencia. 
Porque a propona foi deCátendida., ., 
Conde entrou no PaGo de Coimbra. 
e á' viiia do Rei matou o Privado : 
mas receando os tranrportes do Rei 
irado , elle .; feus irmãos ., e muioos 
dos grandes Senhores Ce retiráraó com 
o defignio de ir fervir' a FranG-a.~ A no
va porém., que recebeo D. Garcia., 
de que [eu irmaó.D. Sancl'\o marchava 
contra elle., fez lembrar. menos a mor
te de Verna , que a fugida de tantos 
vafiàllos neceífariospara a guerra. Em 
Navarra os alcanc:o~ o avizo , q1JeO 

Rei , preei rado ~ Cervir·fe de tantas 
erpadas de oprnfaó, mandava ao Cu~ 
lle D. Rodrigo,. para que'elle com to
dos os -mais Fidalgos fe rel1ituiUe ao 
Reino ,; lembrando , ou advertindo, 
que como feú irma6 vinhct.acompanha.· 

. do 
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~m elo de D. Rodrigo Dias, elle na6' que-~ wuIf+; 
u; Tia fair-Ihe ao encontro fem a compa. .. ' 
1: nhia de D. Rodrigo Fotjaz. ', . 
. ' Voltou O Conde ,para Coimbra. 
1. . quando chegava5 aosfeJJs campos com 

hum poderofo ueflacamento os Condes 
Cafielhanos D. Nuno de LaTa~'e,D. 
Garcia de Cabras. Quiz D.Gareia,fair 

) contra elles em peffoa ; mas D. R o.:. , 
I drigo o impediocom o honrado fUIl

damento , de que, a efpada de hum 
Rei r6 coma de outro Rei fe media'; 
que ene, com feus irmlos D. Pedro, 
e D. Vermuiz tomava a f ua conta fa~ 
ozc:r retirar os Caflelhanos da vifla ~ 
Coimbra com maispreífa , do que 

I. trouxeraó. A Rim o executou generofa .. 
t. mente D. Rodrigo, que na batalha de' 

,Agua de Mayas" a .troco do fangue 
de muitas feridas, que levou , derra!" 
mau o de todos osGrandes de C3fiel· 
la " quedeidraõas viilas 'no leito da 
honra'; taó Cenúvel a perda de taes ho'; 
mens ao Rei D. Sàncho, quedetef~ 
'minóu na6· lhe' demorar' a Ivingança 9 

aitlda:que, arrifcaífe os Ellados" e. ,I 
J~uta~aCS. Com exercito teminl pelo 

nú-
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- 'ftIIc. ndmero , peJo valor, e pelos -elt~m~ 
Ws, elJe fe aprefentou á face dos mu .. 
ros de Coimbra, aonde já naó achOll 
a [eu irolaõ D. Garcia, que Ce havia 
retirado_ para Santarem. 

- NeGa PraGa o buCcou Do Sancho. 
c: D. Garcia " que lhe obfcrvava a 
marcha _, e o poder ., fe a6htla pela
defproporç.aó das forças.; naó lhe pa
recendo baGante para a re6Geocia a 
iglIald2.de., que Cuppunha' no valor. D .. 
Rodrigo o animou com a lembrança ~ 
de quê a fua gente era -Portogueza mai. 
coG1Imada a vencer -pela opinia6., que 
pelo . número , e . queelle., . ainda que 
pouco faó das. paffadas feridas., Cc of. 
ferceia com (eus irmaos;,. c Cobrinhas' 
para a vanguarda. AtacU'U~ft a batalha 
110S campos de Santarem com taDta -co
rage dos bizarro, Portuguezes , que 
rompendo o exercito Caftelhano, a .... 
nílára6 a bandeira Real, e dcra6 eOl 

te,rra com o Rei D. San-cho', que foi 
;nvellido por D. Egas Gomes de Sou
fa co~ a tanGa enrUlada ,. ·e feguido pe
JO'Conde D. Rodrigo Forjaz.; que com 
as -fuu mãos i o prendeo •. D. 'Pedro~: 

. ir~ 
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:!lX Irma5 do Conde, ,aviCou a D. Garda E~ 9\11,. -, 
iI' da. certeza da vid:oria , da priz3ô ,de ' 
.1 D. Sancho 't e pedioque fem demora 
i, vielfe tomar entrega do preCo ,. e feo-. 

I tir ai morte do Conde Ceu irmaõ, que 
':; efiava efpirando roto em feridas, novas 
I, fobre as antigas mal curadas. ' 
)' Quando chegou D. Garcia., aoo .. 
. ! ele eRava D. Rodrigo agol,izante., cCle 

lhe 'fez entrega do Rei prifiol1ci ro, 'o 
".1

1 dUre com'vozes' tremulas Cabidas do 
hom cCpirito inteiro: Eu fenl101 mor~ 

:,
:1 ro gofiafo por vos deixar triunfante I 

tendes [eguro o Rcinocom vc;>ífo irmaó 
ao volfo' arbitrio: eu para min.l , nada 

. quer,o : recommendo·vos ~a \embranGa' 
deíles Fidalgos Portuguezes ,. quefe 
offerecêrao ,á morte' para VOS ,livrarem 
de airronta: eÓl todos 'os voífos Cáfos 
Cegui os feus conCelhos, naó errareis" 
affitn elles, como os leus' Predecetro., 
res eflimárao tanto'8wdade, que.ne
nhum queria a vida, 'aonde. te, a,etltU'
'lava a honra. Dit~ .e(las palavras:~ o 
Conde Ce lancou fcb.rc o feu efoudo. e 
beijando a :c~uz da tCpada~d'pirqú' o 
coraçlõ hmep,ido'do t!erúe magfrani;., 

, '. - mo, 
o:. __ 



26S H15TOJrA. GERAL 

14'wt .. mo , que nunca conheceo 0\ medo; 
e femprc com o mefmo femblante af· 
frontou ambas as rórtes , e· todos os 
perigos. . . 

J uA:amente os Capitães prevenidos, 
que fc efc!lfára6 de dizer. NaU cuidei, 
elles receava6, que no mefmoília, e 
)ugar(c mudafl'em asfcenas.;· e que o 
tbeatro das glorias paífa/fe.a cadafalfo 
de ignomínias." ,Affim fuccedeo a D. 
Garcia por 11a6 :cuidar. e perdeo a 
.con6allGa índifcreta' quanto ganhára a 
valentia denodada. . Seu i rroaó prefo. 
que elle devia guaidar em pefl'oa , e 
pôr logo em fegurinça., entregou-o 
em outras mãos., ainda que con6den;. 
te!:...". e nâ5 quiz perder a jmagin~a' 
gloria· de perfeguír~os fugitivos mais 
deCmandado, que affouto. Em D. Gar
cia voltar as coGas., e D. Sancho faco
dir "deli os guardas Daú mediou tempo. 
Com . carreIra veloz , e promptida6 de 
eCpirito clle Ce incorporou com os fcus 
foi dados a tempo .ta6 opportuno., que 
o Cid chegava . ao campo com buroa 
·trópa: de l'efrefco., que alentou. os va· 
~cntes··,. e fez parar os covardes.., eC-

tc~ 
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'e t:es de ~nvergonhados " os outros po& E" 'uWE 
briofos. -.: • 

Com eA:e foccorr.o, recobrou D. 
Sancho alentos novO$ j: : renovou-Ce a 

.,1 batalha " que os Caftclhanos batêra6 

. antes cot'Q furor. que, com corage •. D .. 
Sancho Ce ',botou fobre o irmaõ, que 

:, por outro . lado fe retirava vié\oriofo,. 
,i e com impulCo forte confeguio desb"';

ratallo. Nós podemos dizer, que fal~a6; 
;,1' cabeças , pernas, braços fem dono ~ 

e fem Centido, já palpitando as-cntra-' 

I Ilhas dos Portuguezes, 'quando vira6. 
: aosirmâos, e fobrinhos do Conde D ... 

Rodrigo eftendidos no campo ').jarreta-. 
dns a golpes, e para complemento da: 
clefgraGa, taó tr'Ocadas as Côrtes ,que, 
D. Garcia prHioneiro mais bem guar-' 
dado de D. Sancho. EHe foi 10gore~t 
metido para o Callello de Luna; da~ 
J'loffas mâos cahíraó as armas ;da. ca-: 
beGa do Rei de Portugal a Coroa:.
fubmetteo-fe o Reino ao jugo do veq~' 
cedor; 'tornou a unir-fe ao deC,:,ílel-. 
la, e já fatisfeitas duas partes da am .. 
bic;a5 de D. Sancho, elle marcha con--: 
era filas irmãs a completar ~ ultima, 

'lue 
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mo ftIJc· . qUI: lhe cufla a vida " tal,ez. por en~t 
cher entaõ huma medida, que além 
deUa naó fe pôde paffar •. 

Soberbo D. Sancho com as ruas.. 
.parentes felicidades, deCvanec;ido com: 
.. ~ominio de tantos Reinol, ainda a: 
fuacubiça naó dizia, 'JuebaflaY3,.. 
cm quanto naó tiratfe d\lpoder das: 
Infitntas duas Cidades , que feu Pai. 
Jh.es deixára. Aquelle vicio, raiz de: 
todos os males, {) arrafiou a.apreCen- ' 
tar~te com grande exercito na frente de. 
Samorlt, e fitiar a fua irmã D. Urraca,' 
depois que defcançou das guerras de: 

, Leaó 't 'c Portugal. Já por eíle tempo 
D.'AfIbnfo havia abandonado a violen-, 
t.·Vida de Monje • c procurado em' 
Toledo a protecçaó do Rei Mouro AI-. 
menon, que o recebeo com,agrado,:. 
c preparou cafa decente junto ao fea, 
Palado, aonde relidia cortejado dos.
Mouros , que o ,entretinhaõ goílafo, I 
humas vezes na guerra , uutras na ca- ~ 

'ia. Sua irmã D. U rraca mandou ao. 
CÓÍlde de Peranzules. e a fcus irmãps" " 
lhe foífem affifiil'; e o ReiAlme!10n,., 
linda quo muitas vezes foi fugerido· 

pe-
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rJ •• 1QS. interpretes dQS .fataIOS . para: lhe ... : .... : 
t:: lirar' a Yida; eU.e delicado obferf __ 

da hofpitalidade , nunca o quiz. fazer ., 
~ guardando a Providencia no regac;o dot· 
d .rbaJ:o$ caa preciofa relíquia do gran.. 
I de aei D.Fetnando par. depois fero' 
I f.eu .1t'Ot.Ue .• e bum dos mais tumin. oros 

.
,,:,"\ ornat~~"; FaílC)li de Hefpanha •. , . 
, :. Em. qaaDtO D. Affonfo Ce. entretl
, , nIta c.nt.re.os Mouros.. a Infanta D. U r·' 
'; I laca. íopporta VI o aperto do fido, cm .' _ 
t que. a tinha po{1o reu irmaó D. Sancho. 

Bcm penfavaO os· Fidalgos 't que' efic· 
Principe aluvo nali defllHria do ~ empe~ 
nho. de render a Pra~a", fena(i por,meio 
de algum arrojo na6 'fulgar. Hum deI
les ch.amado Velhido·Dolfos" que em 
tal càfo .. todos teria por deceD~'" §, 

honrados; elleo toma á. fua conta ;..jfa.e;. 
I t he da PraGa, e bufca ao Rei;' diz que.. 

tem de lhe c~mmuDjcar, cm fcgrFd'()\ 

I couras ilnportaotes, e: ambos em paffº 
" vagarofa va6 conferindo o rendlmento, .. 

e- gyrando o recinto da.Cidade.' Chega~ 
dos a .buma das· pórtas, ·que Velhido' 
tinha fobre .as ruas .guardas para feg\l-' . 
tan~ada recirada .,paro~ para nlulbal 

ao 
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ao Rei huma 'ftaquez~ da fortUicaça6.; 
por onde a Praça facilmente ferCa eD"; 
trada. Quando o vio divertido no ex_o 
ame,vil, e atreiçoado., o atraveff(Hl' 
ebnl hum dardo, 'que levava , derru
bou-o morto, . e valendo.Ce dos pés en
tI'OU pela pol'tanaó' fó fa6, e Cal~o; 
mas. comQ . [e elle fotfe cobert'o, da glo
ria' dê algum dos honrados feitos da 
heroicidade.' Os Portuguezes , e GaJ1e
gos" que aborreciaõ a D. Sancho., Cc' 
recolhêra6 logo a f uas caCas., os ,Caf ... · 
ttlhallbS fe entre ti vêraó emdefafios' 
com os da Praça, niló reCulcando del~ 
lei couCa., que uouxdfe; para a Patria 
a men'OT vantagem~' 
, , Foi D.:Aflonfo avi fado em Toledo: 

da .tragedia de Sarrlora, e 'defpedin
do-tCe :grato ., e officiofo do: feu Rei 
comapromeífa, de o naó inquietar a 
eUe, Aem'. feufilho em quanto viver .. · 
fem., bem acompanhado de Mouros ~ 
e Chriftlos', chegou a Leaõ., que o' 
recebeo no's corações" e o acdamoll 
logo por [eu Rei. Os Portuguezes, e I 

Gallegos duvidáraõ fazer o metmo cO,m. 
O fundamento .de f~r vivo o [cu legi-: 

.', ti-
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~G timo Rei. D. Garcia; mas D. Affonfo Era yW,. 
1'(.' ajufiando-fe com elle, e pondo-o em 

~.I prifaó mais larga, os dous póvos fc 
~,: fubmettêraó ~ e fegu{raó o exemplo de; 
", Leaã. Os Grandes de Callella fe ajun-

tilt'aõ cm Burgos para deliberar-fe , c 
refoh'êraó naó reconhecer Rei 8 D. 

I Affonfo em quanto eUe nsó juralfe co
r mo naó tivera parte na morte de [eu 

irmaõ D. Sancho. Conveio elle no par. 
:,)' tido., c entrou em Burgos para -jurar; 

IDas os Fidalgos todos fe tell1êraó .de ' 
tomar o juramento., e o negocio fe 
hia revdtindo de hum femblante cri-
tico. Cortou o Cid o nó das perple .. 
xidades, offereceodo-[e pa ra tomar nas 
Cuas mãos o juramento do Rei , que 
com effeito o deo exacratorio , eotal> 

r çom diffimulaçaó da peífoa ., depois 
com refentimento da Mageflade pelq 
defembarac;o de inculcar o Cid., que 
em náda conhecia o medo. 

No primeiro anDO de Rei as fa- 1°74 
çanhas de D. Aff'o'nfo, e as do mefmo 
Cid, começáraó a levar as attenç6es de: 
Hefpanha, e as dos feguintes as ado; 
miraçóes da Europa. Naó perdQavaó 

XOM.lI. . S as 
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as fuas cfpadas aos Mouros cm quan: 
to nao os relldiaó tributa rios , excepto" 
os de Toledo, tao agradecido D. Af
fonfo ao [eá Rei Almenon , q ue o 
ajudolf em pefi"oa com muitas forças. 
a domar a ferocidade dos de Cordo-
't;a ,que o inquietavao. Porque o Cid, 
já condecorado com o titulo de Cam
peador lt pezar da inveja , peJo pro
prio arbítrio "invadio as fuas terras até 
avifiar os muros de Toledo, aquellc 
montho, que dominava em todos· os 
Grandes, fez tambem os feus offi
cios, que confeguio do Rei dellerrar 
do Reino ao Cid, llilÕ fó por Catisfa
çaiS a Almenon; mas pela aLidacia com 
CJue cne em Burgos lhe tomára o jura
mento, que fica referido. Retirou-fc 
o Cid com as fUis gentes , ereaturas 
da fua difciplina, para o Callello de 
Alcozer cm Aragao , donde fazia ta a .. 
tas vantajoras el1trad~s nas terras dos 
Mouros, que Ce enriqueciaó com os 
defpojos, e dd!es fazia o Cid partici.. 4 

/ pante ao feu Rei : Próva de 6delida .. " ~ 
de, que· obrigava os Póvos a gritar 
contra os Grandes, c a aceIamar o Cid 

por 
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por Pai da Patria., coluna da Monar· Era yul,. 
filuia't defenfor da Chrifiandade. 

Sendo nece{fario para atar o fio 
deRa Hifioria na ordem., e fuccelfa6 
dos noffi)s Reis Portuguezes contínuar 
com a narraça6 das acções de D. Af-
fanfo VI. , ainda que ellas daqui em 
diante tenhaó pouca relaçaó com a nor-
fa Biaoria., excepto o eafamento de 
fua filha D. Therefa com o Conde D. 
Henrique, dando·lhe Portugal em dote 
com o titulo de Condado.· Eu paffo a 
dizer., que D. Affonfo., podcrafo com 
o dominio de tantos Reinos., rodeado 
de gloria., cheio de triunfos, igual, ou 
maior na felicidade ., que feu grande 
Pai D. Fernando., eJle tomou., ou lhe 
deraó o nome de Imperudor das Hef
panhas, e entrou a fer mais amado 
dos vaÍ1al1os , temido dos Mouros ., 
refpeitado das Nac;ões. Para comple- HYl1 
mento da fua fortuna., palfados poucos 
annos morreo Almenon, Rei de .Ta.. 
ledo ., e o feu primogenito HiÍlen : 
mortes., que defatáraó a D. Affonfo do 
vinculo da palavra, que havia dado de 
na6 fazer a ambos ~ guerra durante as 

S ii fuas 
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Era vulg. fuas vidas. Ainda foi maior a vanta. 
gem de D. AffonCo por {ucceder a Hi,C
fen [eu irmaó fegulldo Hiaia, Princi
pe de inclilla~óes perverfas ., de cofiu
mes depravados, froXO., e covarde pa
loa a guerra , como monaro de luxuri& 
fempre reco fiado no regaCjo das mere
trizes. 

Quando os Mouros de Toledo 
pediaó a D. AffonCo os livraífe pela fuI. 
intervenc;aó , e refpeito das tyrannias 
do novo Rei , os va(faIlos o infravaó 
naó pel'deífe conjunétura taó fa"orave~ 
para Ce fazer fenhor do Reino de To
ledo, efpecialmente ddla Cidade., que 
devia fel' reputada () centro da Pctencia 
dos Africanos em Hefpanha: Que pa
ra fer jufia efia conquilla, de que naó 
devia fazer efcrupulo em razaó da pa~ 
lavra dada a Almenon, lhe lembravaõ, 
que ella efpirára com a morte delle 
Rei, e de feu filho Hitfen : Que os 
interctres da ReJigiaó c1amavaó por el
la conl brado furte : Que os Mouros 
amigos , tyrannizados por Hiaia., a 
defejavaó ; e que naó obHante as diffi
,uldades, que Ce prevelliaó Ui cmpre-

u, 
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vr: 21, eJles julgavalS, que o mefmo fe- Era wJg.; 
iE, rIa intentalla,: que conftgui11a. 
lri:' Menos perfuasões eraõ baaante~ , 
:~ para entrar em movimento, e aque-
iii' cer·fe o efpirito de hum Rei beIlico-
li' (o, amante da gloria, zelofo da Reli
:;; giaõ, aélivo nas vantagens do Eílado. 

Cuidou D. Affonfo em. prepanr-fe, ti· 
~ o Rei Hiaia a temer-fe. Elle chàmou .,1079 
J em reu foccorro aos Mouros de Badà-
$ jo~, que fe recolhêraó covardes 'fem 

outra ac~aõ ,. que a de verem a ordem; 
com que o exercito Hefpanliol marcha- , 

.1 va' para fe' moarar aos de Toledo'. 
:~ Nella primeira·· jornada Ce fatisfez·com 

retirar os Mouros de Badajóz , talar 
os ca~pos , cativar muitas almas, .e 
eiuiquecer o exercito com defpojos o 

" 

. bravo D~ Affonfo, que refervou para. 
o anno 'eguinte a formalidade do 6tio. 
de Toledo , mais difficultofo na ex· 
ecuc;aõ, que 'nas idéas ; porque nelle 
fe ~aaáraõ Ues annps. . 
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DIU tlltimas aCfões do Rti D. Aff01l" ,', 
fi PI. até dar Potttlgal em dote" 
foafilhll D. Thtref4 p4ra caJar com 
o C,n,u D. Henrique. 

No anno de que entro a efcre9er 
os Cucccfi"os, parece que eraó emulos 
do valor , e da fortuna oRei, e o 
vaffallo, quero dizer, D. Affonfo em 
Toledo, e o Cid CaJDpeaclor em Ara
naó, ~mbos clDpenhad~: em extermi
nar os Mouros dos feus contornos~ D. 
Affonfo deo principiQ,ao fitio daquella 
Capital com a tomadll de Canalcs, e 
Qlmos vifinhos a eUà, e que logo lhe 
l;Do(lráraó o aperto d~ fome, que a 
~.rpcraYa. O Cid triunfalltc, e grnde 
cOtlquillador em A r!lgaó aindll defier
rado. foi cham:\do para a empreza de 

o. render o Ca(lello de Grados, que os 
Mouros de Andaluzia haviaó tomado 
a Ádofir " feuda'tario de D. Affonfo, 
commandados pelo bravo Almofala. 
Pedio AdoSr a D. Affonfo o ajudaífe a. 

re-

I, 
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Tecobrar O feu CaRena , e eIle mar- Er~vuJ:; 
cbou em petfoa; mas vendo , que a 
~xpediçaõ neceffitava tempo, e lhe di-

;~ vertia as operac;ões do íitio de Toledo, 
:; chamou ao Cid, e o encarregou dei-

ta , como de empenho digno da fua 
reputaçaó" e corage. ElIe deo taó boa 
conta da fua commiffaó, que rende o o 
CaReno , fez prHioneiro a Almufala, 
remetteo-o a D. Affonfo, e volt<.u pa ra 
'Aragaó a continuar as ruas gentilezas. 1081 

Em quanto D.Affonfo fe occupa-
'Va nefles grandes, projeétos , o Reino 
de Portugal era governado 'por varias 
petfoas com differcntes titulos , que 
~ Rei lhes dava ao feu arbitrio.No 
mermo tempo, em que o Reino [,en-
tia a falta do feu Rei D. Garcia" D. 
,Affonfo focegou nos [ufios " que lhe 
,caufava a fua vida, que acabou com 
dez annos de preCo , e foi f~p\lltado 
com honras de Rei. ElIe ordenou, 
que o entcrratfem com os grilhões, 
que lhe haviaó pofio , como foi exe
cutado; lembrança iIIufire de hum .Rei 
innocente {c;m liberdade empoder dOJ 

.culpados. 
D. 
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Era vulg. D. Affonfo., dilatados os ambitol 
da fua grande alma com tantas noti. 
das favoraveis, elle continuou o íiti() 
de Toledo com efpiTito dobrado. Co
mo Ce a fortuna anda.ffe ao feu fuldo , 
ou empenhado o deílino em o fazér 
gloriofo ., a fua complacencia crefce 
ao earondo da grande viétoria., que () 
Cid ganhou Cobre Alfagio., Rei Mou
ro de Oenià., e fobre D. Ramiro., 
Ret de Araga5, que vinha unido com 
el1e. O Mouro muito foberbo refez 
as fOl"ejlS, e entróu pela Mancha à 
defaffrontar a injuria. D.Affollfo, fem· 
defguarnecer as linhas de Toledo., mar
chou com o refio das trópas., cortou
lhe o exerCito em pofias ., e Alfagio 
deveu a falvaçaó á fugida: viétoria cé
lebre; mas para Hefpanha muito cára;, 
por 6car morto no campo O. Diogo 
Rodrigues de Bivar., que: em todas as 
qualidades· era filho legitimo do Cid 
Rui Dias de Bivar. Alfagio., fegunda 
vez vencido , ainda naõ perdendo a. 
copge., com as relíquias dos (eus ef
tragos fez outra nova guerra. Elle ta
lou os territorios de Cafiella até che-

gar 
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TIl; ga~ a Medina do Campo; mas en~on,;, Era wJg.' , 
r:: trant'{o aqui a valerofa efpada de Al- 1081. 

varo Yanhes Minaya, parente do Cid, 
amolada na pedra da fortuna de D.' 

) 

Affonfo, o cortou com deRroGo com ... 
',: pleto. que acabou de abater a arr()..' 

gancia. 
Com tantas illuílres viétorias mais 

animado D. ARonfo , refolvco enrei
tar afitio formal a empreza de Toledo,' 
que até entaó na6 paffava de hum aper';:' 
tado bloqueio. Para iffo ajuntou exer.' 
çito muito copioCo ,fez allianças corri 
os Reis de FraoGa, . e Araga6, convo~' 
cou outros Principes ERrange(ros, que· 
cntaó viera6 muitoS' fervirdebaixo das' 
fuas bandeiras, 'e achar nas filhas do 
Rei e(pofas," nos feus ERados Domi .. 
..nios, com que de grandes Ce fizeraõ 
maiores. Feliz prefagio da importal1te . 
conquiRa de Toledo foi o rendimento 
de Madrid , que o Rei fez Quartel
General para apertar mais os fitiados " 
e 6car fenhor da campanha. Naturaes, 
e Efirangeiros oaó Ce poupáraõ' a arbf., 
trar"inved.ivas , m;Íqulnas de atacar \ 
perigos· que empreheoder , esforGos 

que 
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que executar para obrigarem o Bel 
Hiail, já valente pela neceffidade., a 
r.ender a Praça, que defendia intrepido. 
O muito trabalho fez enfraquecer as 
forçn dos fit}adores; as graves molef
tias lhts abatia6 os efpirito!, e a gran
de fome os hia reduzindo a abandonar 
• empreza. 

Alfegura-fe ~ que entaó apparece
ra Santo lfidoro a Cypriano, Birpo de 
Lea6 " e lhe ordcnára fofre dizer ao 
Rei., que naó levagtalfe o filio de To
ledo.: que no efpaço de quinze dias 
renderia a Praça~ que Deos a tinha eC
colhido para hum dos -affentos da rua 
gloria na terra; e que aflim o tivdf<: 
entendido. Os fuccetfos . parece que 
canonizáraó a verdade da revelaÇl6; 
porque ao mefmo tempo, que D. Af
fonfo , e o feu exercito com a em
baixada recobravaó os ~rpiritDs, e fc 
preveniaõem hum dia marcado darem 
o alfalto; o Rei H~aia batia a chama
da para parlamentar, e quando menos 
fe e(pera.va , fem e6Ufaó de fanglJe. 
entregou Toledo. Depois de 366aDPOS 
,de po1fe defamparáraó os Mvuros cne 

ba. .. 
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b:dl.DlTte' das Cuas forGas, queoera da, Era YUJ. 
Religiaó de HeCpanha, agora renova-

~ da com lutlre, e explendor novo pelo 1086' 
Rei triunfante no Concilio, que man. 
dou ajuntar para fer nomeado Arcebif-
po, que reCufcitaffe em Toledo a glo-
pia dos feus primitivos. 

Cahio a fórte Cobre o honrado 
Fnncez D. Bernardo, AbbaJe de Sa
hagum, benemeri\o da eleiçaó pelai 
virtudes, quellaõ fe efcufou logo ál 
perten~6es de illu{\rar o Arcebifpado 
,tom o explectlor da Primazia das Hcf
panhas , nem oRei de o enriquecer 
Com a doaGaõ de muitas Villas , Lu.
ga.res " e fazendas de grande lutlGaó 
para apparecer IOg9 Juminofa na fua 
renovaçaõ a lareja· de Toledo, e os 
Minifiros delJ~ fuflenta rem brilhantes. 
as ruas Dignidades. O prazer piedofo 
. fe augmentou com a invençaó em 1\1a
drkl da milagrofa Imagem da Senhora 
de Almudena, que o Rei bufdra an. 
nos àntes, e agora foi achada em hlllll 
vaõ da muralha com grande conro1a
Çló dos Fieis: Imagem milagrofa, do 
que- por tradira6 muito antiga, fe cou-

fer .. 



Irã Vulg •. rervava a memoria. de fer o' Apoftoló 
Sant-Iago quem a trouxera a Hefpanha, 
que até hoje a venera com adórac;aó 
p~ofunda. . . . 

Da conquilla de Toledo foi confe· 
queneia o rendimento de grande núme
ro das Praças da CUl Comarca, que 
todas fe entregáraõ temerofas ao pavo
rofo e(hondo da queda da fua Capital. 
D. Affonfo mandou fazer nellaconC!de. 

I raveis peGas de fortificaGaõ, que &. 

pofeífem a coberto affim das invas6es·. 
ellranhas, como de alguma fediça6 dos 
muitos Mouros ~ que nelIa 6cáraõ de· 
minura com osChrifiãos. Para feu AI-· 
elide, ou Governador nomeou ao fa
mofo Cid Rui Dias , que igualmente· 
a defenderia com o nome, e com a cC
pada, ou que eaa teria menos que 
obrar em quanto o outro fofre ouvido •. 
Depois defias, e outras muitas acções 
de Rei prudente, de receber parabent 
de todos os Principes da Europa pela 
felicldade das fuas armas, D. Affonfo 
ordenou ao Arcebifpo D. Bernardo', 
que antes da fua jornada· para 'Roma ~ 
fagraífe a Igreja de Toledó, como fez 

CO~ 

) 
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com grande pompa DO dia 2S de Ou. Era wJ&~, 
tubro de 1087_ 

No anno feguinte pardo o Arce- 1088 
bifpo para Roma" aonde achou nova-
mente eleito Papa a Urbano II., do 
qual confeguio quanto intentou., cfpe": 
cialmente a declaraGa6 de Primaz d~ 
He[panha., e de parte da Frallra cha ... 
mada a Gallia Gotica., o ufo do Pai .. 
~eo-., e outras graGu Apoftolicas. Lo~ 
go que entrou em HeCpanha cuido'J 
de abolir o Milral., e Breviario Go-
tico., que ainda eraó neHa muito ufa~ 
dos defde o tempo dos Santos líidoro., 
e Ildefonfo. As controverfias que fe 
levantár.u) fobre efie projeéto., foraÓ' 
decididas por hum milagre a todosvi~ 
fjve1., qual foi lanrar a huma fogueira 
ambos os Miifaes com a fé viva., de:. 
que aquelle que ficam! iIIeCo das cha. 
mas., effe era o verdadeiro. O Roma~ 
no faltou fora delJa intaéto., e o Mo-
2arabe ficou no meio do fogo fem ar-
der; ambos pelo p:rodigio bem quali~ 
'ficados. Entaórefo]veo o Rei., que do 
MUral Romano fe ulàife em toda Hef
panha., e o Mozarabe em varias Igre-
jas de Tuledo. Sem- . 



2.86 HISTOIUA GERAL 

Sempre telofos pelos· lugmento' 
da Religiaó o Rei , e o Arcebifpo." 
elles viera6 ~ Cidade de Lea6., aonde 
convocá(a6 hum Concilio., a que di .. 
2em affifiíra o Cardeal Raynero, Le
gado do Papa Urbano II. Nelle fc 
eílabelecêra6 varios Decretos refped:i
\,os á rcf6rma dos cofiumes dos Ec
c1efialUcos, e fe mandou ., quedaJJi. 
cm diante Ce ufaífem nas EfcritufaS pú
blicas das letras Francczas., e na6 das 
Goticas ., que em Heípanha havia in
troduzido Ulfilas ., Bifpo dos Godos, 
ainda antes dos mefmos Godos entra
rcm nella. Mas tantos avances da Rc
ligiaO , cHes ctliveraó nos termos de
tornar para os.das calamidades pal1adas 
por effeito de hUlDa mal penCada de .. 
(ordem do Rei D. AfronCo., Ce provi.· 
dencia particular naó atalbára os daro
nos depois de muitos trabalhos. 

Elle ,. que efiava viovo de quatro· 
Senhoras, contrahio quintas vodas com· 
a Moura Zaida., filha de A ben-Aber .; 
Rei de Sevilha., da qual lhe naCc'eo 
unico 61ho Varaó , que teve., o In
{ante D. Sancho J que feria o Rei de! 

Hel~ 
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Hefpanha fena6 morrelfe na flor dos Eta wIJ.t 
~ annos na batalha de Veles, peleijando 

contra os Mouros. O Mouro de Se
"ilha dcfejofo de dilatar os Enado. 
com conquiílas fobre os dominios dos 
outros Mouros; elle fe valeo da 6lha,
para que confcguitfc de feu marido DOI 
Affonfo cartas dirigidas a Jofeph,. Rei 

• dos Almoravides de Afriel ~ pedindo
lhe paífaife a Hefpanha com as fuas 
grandes forGas para o ajudar na preme
ditada conquiGa. O grande homem D. 
Affonfo·,. que havia rcfiílido a tantas 
erpadas valentes., naó teve refiaencia 
-ás fracas perfuaroes de huma mulher, 

. e antepondo o goGo della á previ(aõ.; 
que naó podia deixar 4e ter a refpeito 
do perigo a que expunha os Eílados 
proprios, e a Chriflandade de Hefpa
nhil ,. mettendo em cara mais inimi"; 
gos; elle deo as cartas com todas as .... 
formalidades infinuantes, que a Moura 
lhe [ugerio. 
. Com ella pertellça6 traGou o Rei
Mouro de Sevilha a rua total ruina, e. 
D. Affon[o huma grande parte da fua, 
Daó tardando Deus a caftigar no pri-

mei. 
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~JUJc. . méiro a ambiçaó ,no fegundo a te~ 
meridade.· O Rei Africano J of"eph. na~ 
fó facil ; mas gofloro condefcendeG 
com os rógos de D. Alfonro, e man
.dou a Hefpanhagentes numerofas com
mandadas por Hali, hum dos feus me
lhores Generaes, e na fua companhilL 
a Abdlá, que era dearo entre os mais 
infignes. Podemos dizer, que o inaan
te da chegada. deíles Mouros foi o 
mefmo do feu rompimento. com os 
de Sevilha , que atacáraó' empezado 
choque, aonde ás maos de Abdlá per-: 
deo a vida o Rei Aben -Aber, fugro de 
1;>. AfIonfo. O Mouro tranCportado 
com o pra~er da viétoria, fe declarou 
rebelde a feu Senhor, e tomou o ti
tulo de Miramolim dos Mauritanos em 
HeCpanha, que foral> obrigados a re
conhecello com os mermos tributos, 
que pagava6 aos Reis de Caíldla. De"! 
pois de dar eíle grande patfo, o Mi
ramo1im Hali declarou a guerra aos 
Chriaáos, e entrou a fogo, efangw: 
pelo territorio de Toledo, fazendo 
~onquiflas, talando os çampos, dego
lando os homens. 

Eu-
I 

I 
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Enta6 meditou D. Affonfo mais Enft1&i 
fério no perigo da rua Pe{[oa, e Rei-
nos , preparado pelos hofpedes , que 
mettêra em cafa. Para lhes fufpender 
a barbara carreira mandou elle com 
exercito l1umerofo. aos Condes D. 
Garcia feu cunhado, e a D. Rodrigo, 
ambos na batalha de Roa huma irri-
fao da erpada de Hali, que totalmen-
te os derrotou. D. Affonfo que com 
ena quebra conheceo maior o perigo, 
ajuntou mais forGas, e foi em deman-
da dos Mouros, quedevafiavao .os 
campos de Badajoz. Com efiranheza 
da fua fortuna teve no encontro o 
mefmo fuccetfo dos Condes, e dos fell$ 
foldados efcapára6 da 'morte os que 
fouberaõ fugir. Em ambas as fórtes 
naó perdia D. Affonfo a corage , e a 
prefenGa de efpirito, como Ce via ner-
ta occafiaõ, em que a maior defgra-
Ga o e!limulou a fazer maiores esfor-
fOS para buCcar ao Miramolim HaJi, 
que enta6 fitiava COI"dova. Já nas vi.
iinham;as de fia· praGa derrotou D. Ar-
fonfo hum c~nfideTavel corpo manda .. 
do por A bdlá, que ficou altivo. Or-
" XOlrf. II~ T de--
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"",ft". denou O Ref, que á vitla do éampo , 
de Hali, e Ja praça foífe Abdlá talha- ' 
do em pofias , e ~fias queimadas por 
cafiigo da morte, que dera a feu.So- . 
Iro Aben-Aber. Hall circunfpeé\:o', 
ou temerofo, fe rendeo á difcriçaó 
comprando a liberdade por groífas fom
mas; Jevantou o fitio, e fe recolhco 
tributario de D. Affonfo. 

Mais animado c,om cnes bons fue
ceífos, elIe marchou para tomar con
tas aos rebeldes Mouros de ATaga6., 
que fe haviaó Jevantado com os tribo- -
tos, e em Saragoça os pôz em aper
tado cerco. Quando eflava nos termo. 
de render a PraGa, na6 querendo OU
tra vez tributarias aos Mouros, co
mo cUes fe offereciaó; foube D. Af
fonfo, que o Africano Jofeph palrava 
o ma'r com todas as forGas dos feus 
Efiados para cafligar em Hali o atre- \ 
vimento de fe intitular MiramoJim, 
e ofurpar authoridade Soberana fobre 
os Mouros de Herpanha. Ena novida
de., que promeltia confequencias fa
neaas, obrigou o Rei a, abandonar a 
empl'cza de Sarago~a , e acodir a ia- \ 

, ter- I 
I 

I 
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terpÓl' O reparo, aonde temia maior. Erl1ut":,, 
o damno.Elle recrutou o exercito com 
o maior número de gente., que p6de; 
contraio allianC;l com D. Sancho, Rei 
de Aragaõ., e convocou muitos Prin
cipes Ellrangeiros como para huma 
guçrra de Religiaó. 

He opiniaõ de alguns Hitloriado- JO.9} 
res., que ella fora a conjuntura , em 
que vieraó fervir a D. Affonfo com foi. 
dados feus D. Raymundo " irmaó do 
Conde de Borgonha; feu parente o 
"ofro Conde D. Henrique; e outro 
Raymundo, chamado Conde de To-
loCa, que fizeraó a Hefpanha ferviços 
relevantes., bem merecedores dos pre-
mios ., que lhe correCpondêraó. Com 
exercito taó luzido marchou D. Afron-
fo a bufcar os Africanos., firme na eC
p,eranc;a da viétoria pela competencia 
de tantos Principes., e Naç6es., emulas 
do valor ., ambicioCos da gloria'. Na 
Andaluzia junto ao Lugar de Alague-
to fe aviíláraó os dous campos, ° dos 
Mouros temivel pelo número., ° dos 
Chriíláos refpeitavel pela ordem. Tan .. ' 
to fe aífuílou o Rei Jofeph QC a ver, 

T ii q,uc 
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ira vur,. que Ce retirou fem fer cortado ... dei- '1 

xando a D. Affonfo huma viétoria relD 
fangue, fe menos gloriofa, mais re .. 
gura. 

Ene grande Monarca fe deo paI 
fatisfeito com a reputac;aó das fuas ar
mas, com os ricos defpojos , que pa
gára6 os ganos da jornada, e grato 
com os Principes Earangeiros , que 
queria prender em ligaduras de amor 
para os ter 'no feu {erviGo mais fegu-o 
ros, refolveo cafallos com fuas filhas, 
como fez. A D. Urraca, filha legita- ' 
ma, e prefumptiva herdeira, deo por 
marido a Raymundo, Conde de Bor
gonha, dando-lhe em dote o Governo 
de Galliza , o titulo de Conde, e a. 
efperança de lhe fuccedcr nos Reinos: 
calou a D. Therefa com D. Henrique, 
tronco illuare dos Reis de Portugal .. 
e o dotou com as terras, que poiraia 
nefie Reino, s= as mais, que conquif
tatre aos Mouros até aos Rios Téjo, 
e Guadiana com o titulo de Conde: 
D. Elvira foi dada ao Conde de Tolo
fa com o Senhorio defl:a Cidade.. que 
entaó era dependente do domínio de: 

H.f .. 
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Eefpanha : deo D. Sancha ao Conde E~a wJa·· 
D. Rodrigo, dos quae~ dcfcende a iI-
]u(he família dos Giróes em Cafiella, 
fecunda de Va rôes memorav.eis nas 
idades feguintes. Ora fendo nós che • 
gados ao ponto luminofo da nolfa Hir-
toria fiO eílabelecimento da Monarquia. 
de Portugal.. que teve origem nefie 
c:aramento do nolfo Conde D. Henrique 
com D. Therera : depois de dar-mos 
buma breve noticia da Rellgiaó , e 
cllado Ecclelia{lico do meCmo Reino 
depois da invafa6 dos Mouros até elle 
anDO do cafamento do Conde D. Hen-
rique , paffaremos a tratar em outro 
Livro dos fucceffos da fua heroiea vida. 

C A P I T U .L O IV. 

"'ogreUos tia Re!igiaõ, e do Eflado E~. 
çlefiaflico de Por/ligaI depois da i11VII· 
faó dos Mouros até ao tempo do Co". 
Jt D. Henrique. 

D EPOI! que a força dos Concilios. • 
e o zelo dos Principes ahafou nas Hef
panbas a obfiinac;aõ dos Arrianos, prif-

ei-
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cilianillas, e outros Hereges, que net;. 
'las Ce havia5 iníinuado ; ficou dominan- ' 
te 'a Religia5 Catholica " que brilhava 
em Portugal com o candor das primi- • 

'tivas idades. A mm Ce confervou ella 
fempre pura, incontaminada, edifican-
te nos Cultos a Deos, na fundu;a5 de 
Igrejas magnificas, de grandes ,Muf-
1eiros" na erecçaó de Bifpados , e ele i
çaõ ,de .dignos Minillros do Altar 't que 
a conCerváraÕ luminoCa até ao tempo 
,da fatal invaCaó dos Mouros ,que per
Jverteo todà a nolfa ordem affim rdi- ' 
giofa" como politica: invafaõ fatal, 
,que obrigou os Seéblrios da meCma Re .. 
Hgia5 ranta a efcondella ,nas brenMs, 
enterrallas llas cavernas, defapparece
rem os Birpos,. [umirem-Ce aslgrejas, 
os eCpiritos fracos a apo/larem, oS,va
lentes a dar a vida pela Fé, tudo defor

. dem, confufa5, laílima ~ e perfegui-
'~aó" . : 

O longo tempb que e/la durou" 
he certo, que o eeo , e o Inferno 
cantára5' triunfos em continuada alter
nativa , conforme os impreCcruta veis 
decretos da infondaver preIciencia ,de 

• ' Dcos. 
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Deos. O Ceo fe,encbia de prazer pelo Er.~ •. 
l1umerofo efquadraõ de Martyres. que 
marcha vaõ das Bd panhas a encher as 
fuas ruinas: o Inferno ardia em tor
mento(a complacencia pelo avance do 
feu reino das trévas .. que fe hia po-
voando das efcuras fomb.ras , que aban
donava6 temerofas a regiaó da luz pa-
ra Ce abracarem com ellas. Mas em, 
fim, corno' os Mouros, depono o pri-
meir-o furor, foraó conhe~ndo, que 
,eílando elles rcfo)utos a efiabelecer-fc 
1105 nolfos terrenos, na6 podiaó dei~ 
xar de viver mifiurados: elles Ce com
portáraó politicos, e condllzíraó hu-
manos, naó fó em nos permitirem aS' 
noBas regalias , e governo politico., 
que antes tínhamos; mas confentiodo 
o exercicio público da nolfa Religia6. 
que era o maior defejo dos nolfos cone-
ternados Póvos. 

Naõ ha dúvida, que' enta(5 nos 
faltáraó muitos Bifpos , que na6 tor
náraó a apparecer fenaó quando Por
tugal teve Reis: que fe arruináraõ quan
tidade de Igrejas .. que naõ refiauráraó 
o explendo~ paifados Seculos; que Cc 

re-
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~ra YUI,. relaxou o Eaado Eccle6afHco em vi": 

cios enormes, efpecialmente na tenael- . 
dade dos Clerigos , que para cafarem 
conforme a graça para elles eA:ima
wel, que lhes fizera com efcandalo o· 
Rei ~itifa ,clles quoriaó fempre em 
pé , e em todo o feu vigor cOa Lei, 
que naó cuaou aos Reis de Lea6 pou
co trabalho , e repetidos ConcilioS' 
para a abolirem: em fim, que as caf. 
tas virgens eraó JaOif11ofamente pr~fa
nadas nos infames lupanares dos Se
quazes de Mafoma, aonde ardia6 viai
mas da lenfualidade illfaciavel ; naó ef .. 
quecendo neOas triOes tragedias o vii 
tributo das cem donzellas ChrHlás, 
que o Rei Mauregato , para fe con .. 
fervar na intrufa6 do Reino, pagava 
annualmente aos Barbaros • até hoje . 
com efcandalo univerfal das Nac;ões ci
vilizadas. ' 

Por outra parte os brilhantes Mor
teiros , que defde a introducc;a6 do 
ChriOianifmo nas Hefpanhas , foraiS 
edificados com pompa. e dotados com 
grandeza pelus Príncipes para columnas 
da Rçligiaó paredes Sagradas, qU& 

ree-

• , 
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~: xrpiravaó O Cuave cheiro deJefu Chri[. Er~ ,uI,. 
to por e[conderem var6es eminentes 
em fahtidade • que era6 ornato rumi-
noro da Igreja de Hefpanha; huns Ce 
chora vaó totalmente arruinados ; ou-
tros huns hermos, cobertos de herva 
()S feus Santuarios , e os Cantos Monges 
efcondidos nas cavernas. Mas como 
Deos com a mef11la ma6 cafliga, e 
conCola: ; ainda que as pedras de edi6~ 
caGaó humas andava6 efpalhadas ,. al-
gumas partidas, outras reprovadas, li 
fua piedade confervou muitas reliquias 
intaétas, que na6 confentiffem , que 
o nofTo e/lrago folfe femeJhante na 
generalidade aode Sodoma. e Gomor-
r ... , nem que a coroa, ainda que cai-
da' das noifas cabeGas, [e defpeda-
~aífe. ' , 

No breve refumo da Hifloria até 
aqui tratada neíle Tomo , n6s temos 
viílo, que boa parte dos Reis Godos, 
e.' qUa1t todos C1S de Leaó, foraó ea. 
tholicos delicados, propugnadores ze. 
lofos' do Culto Divino, zeladores da 
Igreja, e fifcaes dos bons co/lumes 
dos Póvos. 1;l1e5 Ce empenháraó eql 

gucr-
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Era 9Ulg. guerras arrifcadas por defender a Reli
giaõ; ganháraõ vi~orias glorioras fo
bre os inimigos della ; promulgáraó 
Leis proveitofas., e illuminadas na 
ignorancia, e ercuridade dosfells Se· 
cuJos; edi6cáraõ obras fumptuofas fa
gradas., e profanas ; 6zeraó grande. 
mercês ás Igrejas, Maneiros, e vaffal
los ;em fim foraó PAis da Patria nos 
Seculos da calamidade., qllando eUa 
gemia opprimida debaixo do-pezo dos 
ferros da ercravidaó a que os Mouros 

... a haviaó reduzido. 
Por outra parte os Bifpos das 

poucas Igrejas dePOTtugal ., que 6cá· 
ra6 livres da ruina cauCada pelos dos 
adverfarios da Fé Santa, elles naó fe 
poupavaõ a trabalho para con[ervarem 
na pureza della as relíquias, querer. 
táraõ da perfeguiçaó inexhoravel de 
tantos tyrannos. Eu patfo a nomear os 
que florecêraó nefia Época.., e por 
oaô perturbar a fua ordem., naó repe
tirei os nomes dos que regêraó nella 
as Igrejas de Braga., Porto ., Coim
bra ., e Vifeo, porque já dHremos 
quem elles foraó nos C3pitulos preee-

deu-
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, ~entes até á de{lrui<;aó do Reino dos Eta vulC
Godos. Aqui advirto., que na Igreja de 
Lisboa, depois. do Bi[po Landerico~ 
ultimo Prelado della no tempo -dos 
Mouros; ella naó os teve em todo o 
decurfo . do feu dominio = mas logo 
que o Rei D. Affonfo Henriques tiroll 
a Cidade do [eu poder, elle lhe reaau-
rou , e erigio o Bifpado no anno de 
1147, fendo Papa Eugenio III • ., e no-
meou para feu Birpo ao Inglez Gil~r-
to ., que o havia ajudado na reLlaura-
'iaó -da. mc(ma Cidade. _ 

Tambem no dominio dos Mou
ros6cáraó acefalas a Igreja de Lame· 
go; a da Idanha , que depois da fut 
expulfaõ paffou para· a Cidade da GWlr· 
da;a de Emínio; a de Evora atéa fua 
rcaauraçaõ nos dias de D. AffonCo Eeo. 
Tiques., que nomeou a D. Sueiro em 
-J166.; e a de Oífonoba no Algarve ., 
que em tocto o tempo dos Mouros 
naó teve Birros, e a fua Cadcirafoi 
transferida para aeidade de Sylves ~ 
quando foi - conquiflada pelo Rei D. 

/ Sancho I., que no anno de 1188 no
meou par~ Ceu primero Prelado a D. 

Ni-
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Era ndg. N ieoláo , Conego Regular de Santo 
AgoLHnho. Pelo que refpeita á Igreja 
da Idanha., depois do Bi fpo Theode
miro ., que florecia peloS" annos de-
899., em que havia m'dis de Seculo e 
meio., que os Mouros eraó fenhores de 
Herpanha., fim lhe norneia& outros 
Birpos ; mas- todos duvidoras ; huns 
que na6tem mais prova., que eílarern 
os feus nomes eí1:ampados no Chroni
con de Hauberto de Hefpanha; outros 
apoi.ados fobre huma tradiGaõ., a quo 
naó faremos inju.ria Ce lhe chamar-mo, 
corrupta. . 

Eíles Bifpos duvidofos da Idanha., 
que fe diz governáraó a rua Igreja do. 
dito anno de 899 Da fugeiGaó dos Afri
eanes até I 199, em que D. Sancho I. ~ 
depgis de fundar a Cidade da Guarda ~ 
nomeou por feu Prelado a D. Mar'" 
tinho Paes., Conego Regrante de· San
to Agoí1:inho: eUes fora" Sy.Jvato .• 
Gregorio., Egica., Gregorio II. Luce
rio II. , AthanaGo., Joa6., Age./indo, 
ColÍí1:antino., e Walumbofo., .que faó 
os declarados no citado Chronicon ; CI 

os de tradic;a6 Pilmerio, que (ubfcre-
veo 
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"co em hum Concilio Braearenfe; Au- Erl'yuJg. 
dendo, que affií1:ioa outro em Lu-
go; S. Fulgencio, que era irmaõ de 
S. Leandro; Gregorio, que fubfcre .. 
veo no Concilio VIII. de Toledo; e 
Agefindo, que dizem affillira no Con-
cilio Toletano XIV. 

Nos Capitulos III., e IV. do Li. 
yro II. deíle Tomo deixo eferitos os 
Domes, e feito memoria dos iIluílres 
Prelados, que naó lhes impedia a fu
geiGaõ, e frequentes invasões dos Mou
ros a applicac;aõ aos feus miniílerios., 
e obras de zelo eatholico nas Igrejas 
de Braga, Porto, Coimbra, ViCeo t 
e por iRo me poupo á repetiça6. Pou
cos craó entaó efies homens ; ainda 
que zelofos , e ardentes ~ para apafcen
tarem as Ovelhas do rebanho de Jefus 
Chrifio com doutrinas sãs em Secu
los taó corruptos , em que fó eraó 
eftimaveis nos corpos as mãos para as 
armas, nos eCpiritos a ferocidade para 
os combates. Mas elles tinhaó Coadju-
tores 1:elofos em muitos Monges doS' 
noffos Maíleiros , e no fervor de va
rios Fi dalgos da primeira ,randeza ti 

, qu. 
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Er~ .ulg. : que tinha:ó a confervaçaó, e augmen;' 
tos da Religia6 pelo principal ponto 
de vif1:a das ruas attenGóes, e dexteti
dades. Efpecialmenre nos tempos vHi. 
nhas á felicidade de Portugal fer go
v·c:rnado pelo Conde D. Henrique, nas 
duas danes de gente, que deixo no
meadas , fe pai pa va a [eu zelo ma ii 
fervorofo, -e fe viaó os progrefios déf 
Religiaó mais vantajofos. . 

Até hoje fe conferva a memoria. 
de ilI u ares Eccle6af1:icos daquelles tem
pos, firmes columnas da Fé nas nofTas 
Provincias, como faraó, na Et1:rclDa
·dura Martinho, Vigario de Soure; 
no Alem-Tejo o celebre, e velho Her
wita6, que avifol! a D. A fl'on[o Hen
riques para a batalha do Campo de 
Ourique; na Beira, depois dos cinco~ 
Varóes infignes em fantidade ~ a Ca
ber, Giraldo , ArcebiCpo de Braga, 
S. Theotonio de Coimbra, Joaó Ce.· 
rita, Salvador , e D. Tello ; nunca.. 
efquecêra6 entre nós J oaô Peculiar t 
depois Arcebi[po de Braga, Qdario .' 
Birpo de Vifeo, e Se[nando, Prelado' 
de Monte-Mór, alélD. de ~uitos fi .. ' 

lhos 
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~ ~lhos do grande Padre Santo Agolli. Era yulg. 
nlJo't que pl1r aquel1es tempos j;'l der
ramavaó por Portugal as faudaveis dou-
trinas , que corréraó manancial pere. 
ne da pu rela dllquella fonte. 
. Depois deties , e Outros muitos 

EccleCiallicos fabias, e Santos que 
entaó ílIullraraó a Igreia Lu{itana, na 

I claífe da Nobreza fe mollraraó Catho-

I licos· delicados, entre outros Gra ndes, 
os Condes D. Vcrrnuis 't e D. FOTJ"az 

,/ V crrnuis, os Condes D. Sifnando, e 
D. Rayrnundo, o Alferes Mor D. Fa
fes Luz, os Condes Hufo Hufd , e 
D. Guterre Arias , Egas Moniz , c 
e Martim Moniz, O" Rodrigo Forjaz, 
Egas Gomes de Soufa, D. Aoiaõ de 
Efirada, D. GooGalo Traílamires da 
Maya, D. Egas Gozel}de de Riba de 
Douro, D. Mendo Alaó de Bragança, 
D. Diogo GonGalves Belmir , D. Payo 
Guterres de Tuicháes, D. Suciro Gue
des, D. AffanCo Ermiges; D. Moni .. 
nho Viegas , D. Vermuis Paes , D. 
Rodrigo Forjaz de Trallarnara , D. 
Alvaro Fernandes, e outros muitos, 
para que feria nece1fal'io longos cata-

lo. 
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logos, e que com o valor, e as armat ' 
faziaõ á Religiaõ naó menores fervi.. ~ 
<;os ~ que os Ecc1efiaflicos com- a ían- I 
tidade, e a doutrina. II 

CAPITULO V. 
TrlJta-{e da7iinda do Conde D. Hellritple 

IJ HefPanha, e o Ijlle nella obroll até 'I 

ao 11'1110 de 1093 • fm qlle Portllgm 
lhe foi dlldo em dote pelo leu &tila
mento com D. ThereJa. 

Eu deixo dito como fora opiniaG ' 
de' oIlguns Ercritores ~ que o Conde D. 
Henrique viera a Hefpanha , quando 
J ofeph, Rei dos Ahnora vides de A fri
ca, a atacou com as Cuas fo; <ias para 
fazer contra elle a guerra nos exerci
tos de D. Affon[o VI. no anno de I 09~ , 
que foi o do' [eu caram~nto com D. 
Therefa, filha do mermo D. Affonfo, 
que lhe deo em dote C) Reino de Por,. 
tugal. EHa opiniaõ ,he hum dos erros 
mais evidentes da HHloria , naó fen
do nec~ffario , que eu trate ao larg~ 

, a muitas rtl.zóes, que .. mm mofiraõ, 
quan~ 
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quand9 .bana . a averigua(jaó exaaa't Era yulCt 

~ que fe, fez na idade, vHillba, e depois' 
~, Jlas potleriores COIU critica judiciofa" 

q':le a derrotou fem lhe deixar refu~ 
gio. Outra dúvida fe levanta a refpei-
,to dos m.tivos, que trouxeraó a Hef-
paD ba ao dito Conde, e aos dous Rai-

'I~ mundos de Borgonha , e de Tolofa. 
Querem' alguns, que folfe huma ro

" ,maria a Sant-Iago de Galliza, movidos 
': .d~ devoçaõ, e attrabidos da fama dos 

,muitos milagres, que Deos obrava pe
los merecimentos do Santo Apofiolo: 
,que 'vendo ao mefmo tempo a Hefp~ 
nba taó opprimida 'pelos Mouros; ~ 
que a contínua guerra com elles lhes 
,proporciona va occaGóes de fe fazerem 
famofos pelas arma.s; obfervando tam
,bem a grandeza da alma de D. Affol1-
fo VI. "chamaa~ Imperador das HeC
panhas, o' das mãos furadas pela fua 

'I ,gT~nde liberalidade, e fubre tudo a fua 
, ~onfummada inllTlICçaó na arte da guer- . 

ra: elles fe refolvêraõ a 6car em Hef-
I panha participantes da fua profufaÕ,crea .. 

, turas daJLla difciplina, e camaradas infe
paraveis das fuas COlilluadas aventuras. 
, 7pJ.t:l. II. U Ou-
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Ira wf,. Outros pertendem , que; a vinda (~ 
dos trez Principes foi em huma [das \, 
occafi5es dos foccorros , que D. Af
{onro pedio a Franc;a , quando fc via 
Dlais apertado dos Mouros , e que o 1 

feu defignio fora logo o de exercitat 
as armas fem outro algum fóra deU e : 
que vendo-fe mettidos em taptos lan
ces de ganhar honra, naó quizera6 ' 
perdellos: e que mofirando-fe ~Iatos 
ás officiofidades de D. AtronCo, deter
mioáraó naCS lhe largar o lado, nem. I 

defamparar a tpelfoa. Como quer que 
'i fio feja , outra duvida de dilfoluGalS 
l1aó ró difficultofa ; mas poffivel he 
a do tempo certo , e 6xo da vinda do 
Conde. Que elIe eRava encarregado 
do Governo de Portugal no anno de I 

lo7J , Hfo confia de, algumas ECcri
turas delfe tempo _, e ha vefiigios, 
de que já fervia em Hefpanha quando 
morreo o Grande D. Fernando, que 
foi noanno de 1061. Se clle veio al
guns annos antes defie, e no de I07J 
já Ce faz memoria lua governando Por~ 
tugal, podia ndIes ter feito ferviços .. 
que merecelfem o governo, cm' que 

, ul-
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t talveZ" fua::cderia ao Conde D. Nuno Ernal, •. 
I; Mendes ~ fenhot da terra de Entre-
I Douro e Minho ~ que enta6 compu-
: Dha aquelle governo ,e que no anno 
.'l'l'tcedeI1te de 107'1. foi morto em hu-
': ma batalha, que deo entre Braga, e 
: o -rio Cadavo. ' 

Q.ue folfe oeflyl0 daquellas idade, 
~ governarem, os grandes homens as Co..; 
, marcas de Portugal, uro he conAante 
~ em todas as> noífas Hiftorias. Entre 
~ outros, fabemos. que governou Caim .. 
, bra o Conde Sifnando; e Arouca E~a9 
; Hermigio • Odorio Telles , Gravino 

Froilas, Monio Viegas, Alvaro-Tel .. 
les, e fegundo eíla práaita o Conde 
D. l:l~nrique ferla tambem Domeado 
Governador das terras. queenta6 poC .. 

~ fuiaó em' Portugal os Reis de Can~l1a" 
: Dizem , que D. Henrique depois da 

morte, do Rei D. Fernando acompa .. 
nbára a D., Affonfo reu filho em todos 
os trabalhos, depois que feu irma6 D. 
~ancho o esbulhou da pofi'e, e domí .. 
Dio do Reino de Leaõ. D. Affonfo fi
cou entaó hum fimulacro de indepen
deneias. clle taó ~ependente de ,to-

U ii dos, 
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1~·YUl,. : dos, que até lhe foi nece1fario valCfi. {j 
Ce da protecc;a6 de hum Mouro para I 

caar a coberto da ira do irmaó injuílo. 
Se enta6. D. Henrique por hum amor 
puro, . fem as fezes de interetfe , re
guio , com mila!ire politico , hum ~ 
Príncipe, que Dao tinh.a que dar, e 
chegou á fituaCjaõde haver de pedir: o 
Governo de Portugal , .. que lhe foi 
conferido por D. Affonfo depois de 
Rei rico, e poderofo , elle bem po
dia· fer como principio de premio da 

. fua pafmofa fidelidade , para que D. 
Affonfo no [eu interior teria guarda- \ 
dos outros maiores. 

Taó alto lugar fe tinha feito D. 
Henrique na efiimaçaó do Rei D. Ar
fanfo, que elle era o canal 'I por on
oe corriaõ os mais importantes nego
t:ios da Monarquia. Com experiencias 
largas, e juizo ponderafo tinha o Rei 
fondado o fundo dos merecimentos de 
D. Henrique 'I que o julgou prudente 
pelo executor mais habílpara a val\i
daõ dos [eus projeétos. Tres aono. 
depois de governar ?ortuga1'l determi
nou D. Aflunfo, que o Conde, acolllj. \ 

, . pa.-: 
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p:.nhadb doCotlde de Tolofa .D. Rai- Era \'111,~~ 
mundo., foífe a França conduzir a fua 
tia D.Confiança., que elegêrapara ter-

" ceira mulher. Ha quem prefuma., que 
na voita defi:a jornada, e anno de Jo76~ 
cnta6 viera com D. Henrique para HeC" 
panha feu primo com irmaó D. Raiol. 
mundo de Borgonha., contra o fentir 

'I commum., que fuppoem chegarem a 
,.~I ena juntos efi:e D. Raimundo, o de 
! To1ofa., e D. Henrique~ O fervic;o def

;: ta conducGaõ ., a alliança do fangue., 
" <>s merecimentos precedentes acabára6 

de eareitar os laGOS da amizade entre 
o Rei D. Affonfo ., e o Conde D. Hen
rique., já olhado em Hefpanha com o 
refpeito de parente., e as atel1(iões de 
valido. 

Em todas as guerras., que prece .. 
deraó ao fitio de Toledo, elle acom
panhou ao Rei; mas as fuas gentilezas 
obradas, a heroicidade do feu valor tu
do ficou abafado ., naó tanto por Ce
rem acçóes <ie hum elhangeiro, que 
rara vez fahem das vozes da emula<iaõ, 
e naó muitas da' íinceridade do animo; 
mas pel,a ignorancia, e defcuido de 

hu-
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Ir. tuIc. humls idades, em que as Dac;~es de ./ 
Hefpanha tinba6 por gloria obrar cal
ladas, nl6 querendo o bronze .pua 
fundir .clarins da fa .. , fenaá para for. 
jar trombetas bellicas. Affim nos laf. 
dmamos fem remedia , que depoisde 
tantas acções famofas , igualmente fe 
enterrafl'em DOS ~offos .f;ampos cadave
res, e memorias. 

O mefmo iilencio . guardár26 os 
Hif1:oriadores Hcfpanhoes , e naó fa
bem os Por.tuguezes as grandes fac;a
Dhas, que elle obraria no filio ele To
ledo, DOS muitos combates no campo, 
alfaltos dos Muros ,tomadas de Pra. 
Gas, que precedêraó, e fc feguira6 ao 
rendimento da refpeitnel Cidade ., e 
em todas el1:as occafiáes D. Henrique 
taó infeparavel de D. Affonfo, como 
Cc folfe a fombra do feu corpo. Ora fc 
lhe efcondêraÕ el1:a glor·ia , cUa ficou 
fubl1:ituida com a lemluaoça da honra ., 
que lhe concedêraó na occafaaó, em 
que o famoCo Cid Campeador defatioll 
aos Condes de CarriQn, fe a.cafo foi 
certo etle defafio, de que fazem me
moria os Hifioriadores f{efpanhocl 

mo .. 
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~ _od,rnos, e eu na6 tenho viA:o em aI- Era w~ 
c Bum d?s antigos. Havia D. AffonCo 
r . prometudo fer elle quem em peífoa 

fuílentaífc o campo. Porque fobrevie
~a6 ciu:unRancias. que lhe impedíraõ 

, cumprir a promeífa., ordenou que 0, 
ç Conde D. Henrique na teRa de hum 

confideravcl corpo de trópas lhe fubf-
tui1fe o lugar: fubfiituto digne;) do Rei 
grande o Principe. que a Providencia 
guardava para tronco, e origem dos 
maiores Reis. 

Bem ponderava D. Affonfo ner
tas, e nas mais acs:ões de D. Henri
que., que para enas naó havia já. pre
mio, que fe podeffe chamar grande, 
e que fó o poderia fer dar·lhe para or
nato huma das pedras mais preciofaa 
da fua Coroa. Em quanto affim o naô 
executava, para naó parecer a Magef-. 
tade ingrata 1111 tardança, o foi remu
nerando com alguns Lugares pelo Rei
no de Leaó , efpecial entre todos a 
Cidade de Afiorga com o titulo de 
Condado : mercê , e titu1'O, que de
pois fora6 origens .da guerra, e rom
pimentos , que D. Henrique teve com 

01 
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Eravulg. os Le onezes. A nova Jiberalidade do 
Rei correfpondeo logo outra nova 
grl1tidaó do Conde nos éfmeros do va- , 
lllr com que concorreo para o Rei ti
rar glorias de Her6e na mefma perda 
da batalha de Cazalla junto a Badajóz~ 
e que chamaõ de Sagulias, aonde nós 
acabamos de ver, que os Mouros ven~ 
ceraó as inyenciveis armas de D. Af
fanfo: armas ínvenciveis , que enta6 
naó perdêraó efia qualidade por ven~ 
cidas, naó havendo o Rei perdido na 
batalha mais que homens, quando 
lhe era' incomparavelmente vantajofa a 
fua gloria pelas def1:rezas, e bizarrias 
militares fuas, edos fellsCabos, que 
mofiráraõ bem como fenao derrotaó 
os merecimentos da dexteridade., e do 
valor com os proveitos, e ganancias de 
quem {ó vence por de/lino. 

Em fim, chegou o anno de 1093, 
cm que o Rei D. Affonfo fe refoJveo a 
remunerar os grandes, e amontoados 
ferviços de D. Henrique com o ultimo 
premio, que officiofo, ou politico tra
zia premeditado. Elle o cafou com fúa 
filha D. 'I'herefa havida na illunre Se-

nha. 
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J:' noora D. Ximená -Nunes de Gufmaó .,E~flJ]S;; : 
! : que huns di zem fora Cua ligitima mu-' 

Jher., outros rua Concubina , e lhe 
F.: deo em dote a Soberania de Portugal " 

ou a parte que poífuia nefte Reino ,i 
que fe dilatava além do Douro e Mi
nho., a Cidade do Porto, e a fua co-> 
marca com as mais terras., que con-: 
quHlaffe aos Mouros ati ao Téjo., e 
Guadiana. Sempre Ce Cullentáraó"6rmes 
os Hií1:oriadores Hefpanhoes em per.' 
fuadir ao mundo, que ene dote fora 
dàdo pelo [eu Rei com certo tribufo; 
além deIle o de 300 lanças, e a Obriga
c;aÕ de D. Henrique, e os feus SucceC..; 
fores acodirem ás Cortes de Leaõ, 
quando para ellas foerem chamadoi. ; 

O tal tributo pel'tendido eIles nao 
O fuí1:entavaõ com mais próvas, que 
as de vozes de ellrondo, diCcurfos . eC
tirados., conjedul'as delicadas, fem até 
agora nos mollrarem Efcritura ., ou 
Documento authentico, que era im~ 
poffivel ., a havello, deixar de fer bem 
gu~rdado nos Archivos de Leaõ , e 
CalleIla., aonde fe confervaó outros de 

~, multo maior antiguidade, e demat~ 
• i riu 
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...... rias menos importantes. A drcuntlan-: 
ela das 300 lanGas naõ pode deixar de 
ler reputada quiméra por quem reSe-
4ir, que de hum pUllhado de terra, 
'JDe formou o dote de D. Henrique, 
tempre calcado pelos Mouros., fe pc>
deffe tirar aquelle número de ~omens , 
armas., e cavallos cada vez t . que 01 
Reis de Caflella. os pedilfem. A reRe
.ó., e lembrança., que intima6 por 
110m impoRivel dotar a fua 61ha com 
.um Eaado Cem lhe impÔr algum tri
buto; Ufo he outra quiméra., quando 
a Hifloria. nos enGna., que muitos S0-
beranos do4ra6 a (eus 'lhos Dominiot· 
livres., fem fujeic;a6., nem encargo., c 
Da mefma HeCpanha temos o exemplo. 
. Nós vimos nos nolfos dias., que 
o Rei D. Filippe V. conquHlou o Rei
no de Napoles., e que Cem tributo al
gum o deo a Ceu filho fegundo D. 
Carlos .. hoje III. do nome., e reinante 
em Caaella : Que Filippe 11. para ca
rar a fua 6lha a Infanta D.Ifabel Cla
Ia liugenia .com Q Archiduque., a do
tou com os vaaos Dominios do Paiz 

. Baixo livres t e irentos: Q.ue D. Per. 
IJID. 



mando o Grande quando repartÍ() por ErnuJ,. 
{cus filhos D. Affonfo, e D. Garcia os 
Reinos de Lea6 , P{)rtugal, e Galli-
za 0 fez feGl encargo, ou onus algum. 
para Ceu irme6 mais velho D. Sancho~, 
R ei de CafieJIa. Pois com etle exem-

,~. plo taG freCco defeu 'merÍlOravel Pai; 
q.ual 'he a impoffibJlid~ .qW! Ce defcQ ... 
bre em eUe fer i~it""do por D. AffonCo: 
feu. filho., e e~ dptar rua filha DOO' 
Tberefa com (:) {teino de Portugal,: 
lambem livre, f-em' f(uda, ou tl"ibutCl 

. algum 1 Or.a deixando nós a enes Prin
Cipe.s aCados, e indo tomar polfe, C; 
aroair no feu novo Domínio, antes de 
continuar com a fuJ. l-lilloria no Livro 
Ccguinte, conduia dle di~endo. Que 
J1a HHlaria dos prime-iros Reis de 
Portugal fe encontraó ~bfurdos innu. 
meraveis , e que nos embaraços da 
confufaõ • a cada paffo tropeça a dili •.. 
gencia. Nós Daó podemos valer-nos d" ( 
.authoridade, e [oecorro das Chroni. 

;:' ~ eas , qtle daquellas idades naó as temos, 
;1 Nellas, reja pela ônceridade, oU feja 
j:' pela ignorancia ., os Portuguezes fó que-
:(00 Iiaó, que as fuas fa<;anhas fo1fem ou~ 

vi. 
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vidas peto elUondo; que a meflDa ma.! 
gnificencia ruidofa das acc;6es fervifr. 
de pregaó immortal a todo o mundo~ 
éommunicadas de Pai a filho., como em 
livro fucceffivo., na prepetua efcritllra 
das tradic;ões. -
- Em quanto ás Chronicas, as mais 

antigas de Portllgal ra~ a de Fernaõ -Lo
pes, a de Ruy de Pina., c as de Duar
tc Galva6: as ultimas efcritas no Rci
Dado de D. Manoel, e a primeira em 
tempo de D. Affonfo V • ., centos d. 
annos depois do Conde D. Henrique, 
i: dos feus primeiros Succe(fores iii 
Reis de Portugal. Os nomeados Ao
thores elles efcrevêra6 com "bem pou
ca - liça6 dos Monumentos , e Efcritu
ras antigas, na6 feguindo -outra luz. 
fenaiS a das tradic;6es falfas., ou vicia
~as pelo Povo ignorante", inculcando 
merecimento no affeél.ado eClylo ., e 
genero de palavras., que moflralfem as 
fuas compoft!róes defpidas de ornatos., 
que" prefumiriaõ lhes podiaó desfigurar 
a pureza da verdade., fe elles o naG 
fizeraó com induflria na intelli~enci .. 

d~ 

J 
) 

) 
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•. iJe que affim attrahiriaó o bom gofto 'E~~ ~p~. 
dos Leitores do feu tempo. 

O certo he, que elles com a au~ 
thoridade da plebe, inxerida nos feus Li~ 
vros deraó nefias fontes a beber muitos 
tragos menti rafas ., que hoje nauzeaó 
o delicado goRo da verdade. Muitas 
oécultas., c mal entendidas tem def~ 
cabe no o ,tempo ; que efie, ainda que 
o gafiador das couras, amm como he 
O melhor interprete das profecias ., 
tambemo efiimamos pelo mais exa~o, 
indagador da Hiftoria; fendo bom cer
to ., que fempre defcobre mais quem 
vai. diante., e que as viGas de hoje ai
cançaó objeétos, que naó viraa os olhos 
de homem. Eu porém para o ilIufire 
affumpto, que tomo de efcrever daqui 
em diante a fucceifaó dos Iloffos Rejs 
J>ortuguezes., os· feus heroicos feitos, 
e acções, defejo fazer eleiçaó por bom 
principio de huma facilidade naõ ufadá 
por alguns dos noíras HiGoriadores; 
evitando dúvidas ., preludias, debates 
-de opiniões., que fervem de fatigar os 
;.tizos, e baralhar a narraçaõ. Em quan
to poder, eu irei feguindo nos pontos 

até 
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lN wfg. até agora duvidoros hum fio rem enJ 
calho prcfo' a' huma grandeli'çaól pr~ 
cedente , e dando paífos continuados 
movidos pela critica , qUe me pare~ 
cer' mais fegura, para evitar os trope..;, 
ços ~ e na6 .me perder nos libiryntos 
da Hifioria Portugueza 'I que em tuda 
quero' confol'me a verdade , 1: verofi .. 
milidade 'I q.ue fa6 a alína' de todas ai 
Hifiorias. 

Porque a vida 'I qualid~de, e mail 
clrcunftàncias- de D. Henrique depois de 
Conde Soberano , e Senhor de Portu
gal faó o Chéfc de obra , que' deve 
authorizar o grande, e volumofo cor
po da minha Hilloria Portugueza ; pa
ra melhor percepc;aó das ditas circunf
taneias , qualidade, e vida, eu trata .. 
rei com feparac;aó dos pontos até ago
ra duvidof()s : repetindo o que já. diffe., 
que o Conde D. Henrique, com ou
tros Principes da rua caCa 'I veio a Hef
panha attrahido dos derejos de Ce fa
zer recommenJavel peJas armas: que 
emao reinava D. Fernando o Grande: 
que quando eHe repartia os Reinos 
por fcus tres tilhos, o Conde na ad .. 

ver-
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ftlÚ, e prorpera fortuna, feguio rem .. Ire 9IJJ~ 
pre a D .. AaDnfo VL : que o acompa-
Dhou nas guerras mais arriC,ad.s, 'IUO 
teve com os Mouros :qae obreu gen-
tilezas cm armas merecedoras do pre-
mio de hum Reino famoro. e o mau~ 
mooio de huma alta Priuceza. 
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o Conde D. Henriquf, depois de Sokrll
no de PortNgal , vem para tfle Rei-
11() com fua mNlher , e Je traIa das 
qualidades tIe/k1 'Prjncipes. 

EravuJ, •. CORRIA: o" annode .'.~O"3 , quando 
10.93 o Rei D •. t\ffonCo VJ. defaífombrado 

do terror ,,,quecauCou em HeCpanha a 
vinda das podeto(a§'-á'rma.s de JoCeph , 
Rei dos Almoravides de Africa, e re
tiradas ellas dos campos de Alagueto., 
cm Andaluzia rodeadas do temor, que 
lhe caulára a viela., e ordem do exer
cito do mefrno D. AffonCo: Elle , em 
remuneraGaõ dos fervic;os ., que antes 
lhe tinbaõ feito., e entaó acabavaó de 
lhe fazer os dous Principes de Borgo
nha Raimundo., e Henrique, e o Con
de do Tolora Raimundo., os caCou 
com tres filhas fuas , e lhes deo os 

do· 

j 
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dotes, que cu deixo dito no Capitu- Era .uJ,. 
lo III. do Livro precedente. O. Hen-
rique, como no mefmo lugar fe declã-
Ta, recebeo aO. Therefa, e foi dota-
do com as terras que Caílella po1fuia 
ClU Portugal, e as mais 'que conquif-
talfe aos Mouros até ao Téjo, e Gua-
diana Com o titulo de Conde Sobera-
110 , (em encargo, obrigac;aõ, ou tri-
1>uto , que tambem oaó nos confia fof-
Cc impofto aos outros dous Principes. 

pepois de celebradas as vodu, 0:. 
Alfonfo licenciou. ao Conde , para 
que com fua mulher vidre deCcanc;ar 
das Cuas longas fadigas militares , e 
tomar o gofio ás delicias do novo Do
Dlinio, já como Principe independen
te. Elle foi recebido nos corações dc 
Portugal, com prazer , e alegria da 
gente, que de~e a fua origem nada 
defejava tanto, como ver no Tbrono 
huma Mageftade natural unicamente 
fua. Se os bOlDen. de enti6 fouberaó 
quem el'a o feu novo Soberano, os que 

!. Ce feguíraó depois no largo tranfcurfo 
de Soo annos , totalmente o ignorá

~, ra6. Que vergonhofa, ou eftupida igno-
raM. II. X r~n-
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Era vulg. raneia em ponto de taó alto, c impor. ,I 

tante caraéter! Elia em todos os cinco I 
Seculos naó ró comprehendeo Portu
gal; mas a He(panha., ambos os Efta- I 

dos involvidos no mefmo tencbrof(J 
cábos das dúvidas mais grolfdras. Os 
fcus rc[ped:iv05 Hiíloriadores cada qual 
ao proprio arbitrio fe engolfava no 
marptocellofo de conjeéturas., e davaõ 
ao Conde D. Henri~ue os Pais , e a 
Patria , que cada qual pc·nrava. A 
grandeza do feu narcimento todos a 
iabíaá ; a origem delle todos a igno
!"avaá •. 

N efie tropel de confust'Ses já fa .. 
ziaó ao Conde de NaçaóHungaro, der
cendente dos Reil\ de Hungria., já Gre
go da caCa dos Imperadures deCon{bn .. 
tinopla, já Flamengo originario de 
Limburgo., e já Lorenez da grande fa .. 
,milia dos Duques de Lorena fem lhe 
.nomearem Pais. Affim andáraó ás 
apalpadelJas todos os Efcritores antigo~, 
e entre elles Duarte N unes de Leaó, 
que (e acertou com a Cara., donde o 
Conde dcfcenclia , errou inteiramente 
os Pais de quem mdl.:êra.Hoje pelos 

do-
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\tocumentos irrefragaveis, que Ce tem Era wl,:: 
de(cobel to, alguns do mermo tempo 
da vida do Conde; fabemos., que el-
leera natural do Ducado de Borgonha~ 
blho de Henrique , Duque de Borgo-
nha., e da Duqueza Sybilla , filha de 
Renato, Conde de Borgonha: neto de 
Roberto I. de Ptança" Duque de Bor. 
gonha: bifneto de Roberto, Rei de
FranG3: terceiro neto. de Hugo Cape-
to, Chéfe., e tronco dos Reis chama-
dos na meCma França Capetingios. Na 
ordem do nafci1l1ento precedéra6 ao 
Conde feus irrnãos-Hugo 1., Guido 1." 
ambos Duques de Borgonha. e Rober-
to, Bifpo' de Langres. Com o fill1gue 
de taó altos Principes he grande o 
noífo D. Henrique, e foi muito maior, 
pelas virtudes proprias. 

Outra dúvida impertinente. que 
dura até hoje , re levantou a rerpeito 
da legitimidade" ou ballardia de D. 
Therer" mulher do Conde, c<>mo' Cc 
Portugal " ou a (ua g)Ol ia Ce deshgu
raffe Ce elIa fo{fe baílarda., ou Ce mais 
reCplandeceffe a fer legitima. Perten

I~ der illullrar a Pa~ria com apparencias. 
Xii e 
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.,. wJg. e accidentes vaI tanto como querei f' 

qualificar as cores pelas viUa. de hum 11 
cégo. Nem Portugal fe disfigurou, 
nem a nós nos deve tàzer efpecie, ( 
que hum Principe Eftrangeiro, filho I 

quarto. por Ufo pobre, cafaíre com a I 

baftarda de hum R ei grande dotada com 'I 

hum Reino, quand<t depois naó Ce 
deslullrou Portugal porque D. Affoo. 
fo III. caCou com a baftarda de outto .1 

Rei de Cafiella, da qual defcendem 
tantos Reis. Depois difio as baGar
dias tanto naô deslufiráraô , e desfiga
rára6 os Reinos, que antes iIluílráraó 
e fizera6 mais brilhantes as Coroas D. 
Joaó I. bafiardo em Portugal, e Hen
rique o Magnifico baílardo cm CaC
tella. , 

He verdade. que eu no VI. To- \ 
mo da minha Aula da Nobreza Lufita
na , em que cfcrni hum refumo da I 
HiCloria de' Portugal , contra o fentil ,J 
commum dos Hifioriadores Portugue-
2es , e HeCpanhoes. fegui que D. 
Therefa era 6lha legitima do Rei D. I 
Affonfo VI., fundado nos argumentos, ) 
CODl que a"iro o perfu:>dem Duarte 

Nu~ 
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N UDes de Leaó. e D. J ofé Barbofa no Era vu11.i 
Catalago das Rainhas de Portugal. A 
materia na verdade he de difficultofa 
decifa6. Dem eu quero encarregar-me 
delta. S6mente direi pela parte da baf
tardia, que o maior número de Efcri-
tores das duas N aGúes feguem efte ru-
mo., e eu naó lhe dirputo fe elles to· 
máraiS bem a altura. Pela. da legitimi-
dade devo dizer. que o Rei D. AfI'oll-
lo teve reis , ou (ete mulheres, e ha 
quem affegure, que D. XÍlnena Nunes 
de Gufmaõ, Mái de D. Therera, folfe 
buma dellas , e que o Arcebifpo D. 
Rodrigo, por dcUafeiçoado aos Portu
guezes, a dera a conhecer na5 por mu-
lher; mas por comcubina do dito Rei. 

Naó ha dúvida. que Duarte N u-' 
nes abraGou ene parecer do Arcebif
po; mas elle fe retratou • logo que 
() feu coutemporaneo André de Refen
de lhe moClrou o original das Antigui
dades Lufttanas, aonde fe fazia men
çaõ de huma Chronica Cafiel'hana, 
que eUe tinha em feu poder , (etenta 
annos mais antiga 't q ue o Arcebifpo 
D. 1Wdrigo , ercrita , como fe deve 

ca· 
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entender, no anno de 1(7) , emqri~ r 

ainda reinava D. Affonfo Henriques. 1 
Ao Author do Catalogo das Rainhas fe 
fez incrivel , que huma fenhora taó 
chegilda ao [angue Real., como era D.. 1 
Ximena, neta do Infante D. Ordonho, 
ella houveffe de fer concubina de hum 
Rei , que naó [ó recebeo mulheres 
filhas dos feus vaífallos ; mas que até 
cafou com a Moura Zaida , depois 
chamada Ifabel , filha de Alen.Aber, 
ou Hamet, Rei de Sevilha. ElIe pon. 
déra, que o antigo ufo de Hefpanha 
nao permitia, que fe intitulaffem Hai. 
nhas, e Infantas as filhas dos Reis, que 
nao fotrem legitimas, e porque D. 
Therefa o era 't por e1fa razao [e e~. 
contra nomeada com ambos os titu
los em muitas DoaGóes, e Efcrituras 
do feu tempo.Elle a Vílnça o projeéto, 
e di[corre l1a5 fer veroíimil , que le
vando ella o maior dos dotes 'I que feu 
Pai deo ás filhas fegundas, fem con
tradiçaó dos Póvos de Hefpílnha 'I que 
fe dt:fmembravao, nem dos de Portu
gal, que entrava5 em novo domínio; 
elle o houve1fe de fazer a huma filha. 

bar. 
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barlarda, ficando as legitimas prejudi- Era vulg. 
cadas, e de inferior condiGa6. 

Ora feja D. Therefa filha legitima, 
ou baaarda de D. Affonfo VI., que el-, 
la bafiarda naõ desfigura a Portugal, 
nem legitima o iIIufira, naó fó porque 
a eífencia das' Monarquias em fi mef. 
ma he luminofa; mas porque os filhos 
illegitimos dos Soberanos naó devem 
fer notados com defeito igual ao dos 
bafiardos dos homens particulares, nem 
correr com elles iguaes parelhas :idéa 
verdadeira, que fe firma nos exemplos 
da Efcritura Santa, aonde fumos i11f
truidos na e1ejçaõ, que Deos fez de 
homens illegitimos para firmes colum
nas do eeu Povo, e para executores 
diligentes dos feus defignios. Nós juf
tamente devemos crêr defignadas , e 
efcolhidas pelo rnefmo Deos as peífoas, 
que occupaó os Thronos; e na6 póde 
faltar a dIas a gloria humana por hum 
defeito da natureza, quando elle fica 
fuperabundantemente gloriafo pela elei. 
çaõ divina. . 

CA-
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C A P I TU L O II. 
Se D. He1lrifJut, e foa mulher D. T h~

rejà bail de J" eflimados Jó porCon
da SoberaNos" ou recoNhecidos legiti
mos ReÍJ de Portugal. 

Ar.EMBRANGA que dá materia pa": 
'ra elle Capitulo na5 he minha; mas 
acaCo encontrada em hum erudito Ef
critor Italiano inclinado a Portugal., 
que prefumiria derramar-lhe nelIa hum 
fuave aroma, ou derreter-lhe hum ia
cenCo cheirofo. Eu bem fei, que ena 
opinia6 parecerá irriforia uaõ fó :íquel
les, que a qualquer diCcurfo na6 vul
gar daó o nome de novidade ; mas a 
todos nós • que fabemos muito bem 
naõ haver D. Henrique tomado j~ mais 
otitulo deRei, nem ufar dasiníignias 
Reaes , "e que nós nunca o reconhece .. 
mos (enaõ como bum Conde Sobera
no. Bem púde fer • que efiima(fem., 
e feguiífem a opiniaõ Italiana os que 
difcorrêraõ: Que D. Affunfo VI. como 
fabia avaliar merecimentos, pagàra os 

de . 

/ 

1 
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de D. Henrique com o Governo de Era vuIJ.. 
Portugal, dando-Ihe depois o dominio' : 
refoluCjaõ, que eUe tomaria para fatis-
fazer os Portuguezes, e lhes diminuir, 
ou fazer perder a memoria do (eu 
proprio Rei D. Garcia com a authori-
dade , e virtudes de hum Principe, 
como D. Henrique: Q.ue clle no fun-
do do (eu efpirito guardaria os inten-
tos de deixar voluntariamente aos mef-
mos Portuguezes o Eaado, que temia 
podeffem dlea arrancar do. reu poder 
com a força : Que D. Affonfo havia 
penrar bem , como eIles , ainda que
opprimidos pelos Mouros, na6 tinhaó 
perdido as incIinaCjões, e fe lembravaú, 
de que ~ortugal defde a rua origem Cem-
pre fora Reino: Que os feus Princi-
pes em todas as idades tinhaõ fido elei-
tos pelos feus Póvos, e que os de eaf-
tella feus dominantes fem eaa circunf-
tancia da eleic;aÕ livre, elles naó po-
diaÕ deixar de os olhar como a intru-
fos. 

Ora para lifongear eOes genios 
delicados, que amm penfaó, e diver
tir os meus Leitores, deixando-os pre

ve-
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Era ruI" venidos, ce que D. H:!nrique ró foi ) 
Conde Sooe~lno fem tomar o titulo I 
de Rd, ne:n u:-.u ós i:lignias Reaes : 
t!U expon!lo os fU:lJJ.!.1le:1tos, que me ~ 

) 

Jembrarem., fonre oS qU3es o erudito 
Italiano quer perfu.lcir., ~:le D. Henri
que., e fua mul~er D. T:'erc[a foraó 
verdadeiros, e legitimas Reis de Por
tugal. 

Elle principia pelo direito da li
berdade dos Portuguezes., natural em 
todas as N !lc:;6es, e que cUes Cempre 
tiveraó de eleger hum Rei, que os 
govema{fc defde a primeira povoaça5 
da Lufitania até gora. Elle a de[creve 
invadida pelos Gregos, Tyros, CeI .. 
tas, Carthaginezes , e os [eus mora
dores entaó da fua liberdade taó zelo
fos, que [em embargo das muitas guer
ras com ellas Nações, eIles infilliraõ 
fempre proteílando a violenda , com 
que a maior forGa lhes opprimia o Li
vre A rbitrio. Depois de vencidos os 
Carthaginezes, elle os moRra fubílitui
dos pelos Romanos, que com o pezo 
das ruas armas quizeraó fugeitar a fero
cidade dos efpiritos Lufitallos) mas que 

. cC-
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eIles em innumeraveis encontros aba- Era vulg •. 
têraõ a reputaçaó eílrondoCa dos Ro
manos., e que para facodirem o Ceu 
violento jugo, elles elegeraó os Api
manos, os Canchenos, os Viriatos, 
os Sertolios, e outros Chl:fcs , aos 
C}uaes obedeciaó volumarios , porque. 
os elegiaó li vres. 

Continua frôifcur(o dizendo, que 
os Imperadores Romanos ultimamente 
tlomináraó a maior parte do mundo co
llhecido, e q~e iífo naó obílantc·, era 
evidente em todas as Hifiorias o gran-· 
de., e continuo cuidado, que fobre a 
genero[a corage dos Lu(itanos tinhaó 
~quel1es Dominantes do Univerfo: Que. 
aos mefmos Lu(itanos fl; falta\'a ele
ger hum Rei na face dos Imperadores, 
e que eíles, fcm a eífencia do domí
nio, por conta do caraéter da reputa
çaõ, fc fatisfaziaõ, com que a L\J1Jta
nia fone chamad;;t Provincia do I mpe
Tio: Que com melhor fortuna vicraó 
depois a ella os Alanos , e os Suevos ., 
que juntamente com as armas, traziaó 
fugeitos tàó conformes aos genios Lu
'Íltilnos, que todos fe lhes entregáraóti 
~ . . e 
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e de acordo commum convierac; na 
etelçaõ de Reis Suevos ., e Alanos .. 
conferindo-lhes o dominio das terras ., 
e dai vontades, fó porque á fatisfaça6 
dellas Ce faziaó as elei<;óes : Que fe
guindo-Ce a dIas Naçóes a dos Godos, 
fendo fenhores de Hefpanha., elles ti
nha6 por mais gloriofa a fugeiçaõ da 
Lu6tania; e que ainda que ella muitas 
vezes recaiífe no feu poder por allian
Cjas., a eleiqa6 dos Reis fempre era dos 
Póvos., que por fazerem obfequio aos 
Principes ., e[queciaõ a inílituiçaõ da 
Reino para naõ negarem a proprieda
de aos benemeritos: Que por varios 
accidentes., que traz comíigo o lapfo 
do tempo., fe mudáraó os limites da 
Luíitania ., já ampliando-fe ., já occu .. 
pando outros Reinos parte das terras, 
CJue antes lhe pertenciaó ., conforme 
prevaleciaó as forças : Q~e entre to
tias as confu~ões., LuGtania fempre fi .. 

. cára Reino feparado., menor que o 
de Leaó na grandeza ; mas muito Cu· 
perior no esforço: 

Que o- dominio dos Mouros fim 
parece, que fizera efquecer nos LUÍl-: 

.~ 
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t3nos oantigo valor., que havia tantos Ira ~ 
Seculos era a admiraça6 das gentes, 
confervando-fe largo tempo (em Rei. 
que os aniroaff"e para (acodir o jugo, 
e romper os ferros da e[cra,idaõ dos 
Barbaros : Que defpertando-os da pro
fundidade do feu f0110 o clirondo da. 
façanhas dos Leonezes., eUes [e levan-
tára6 efiendendo os membros com for-
G~ igual á primeira: Que Ce uníra6 ao, 
Reis de Leao unicamente movidos dos 
defejos da liberdade ., e que com as 
qualidades dos reus efpiritos. augmen.. 
tando as for~as Leonezas ~ fe empregá-
rao em conqui nas de importancia nota-
vel: Que fim era verdade intitularem-
Ce os Reis de Leaó fenhores dits terras, 
que hiaó ganhando as efpadas Lufita-
nas; mas que os homens, que as ma-
nejavaõ , como na6 havia6 entre fi 
eJei~o Soberano. pela natural compe-
tenda das Naç6es, autes quizeraó com 
contLlmacia generofa 'I que os Leone-
zes ficaífem [enhores das conquilias, 
que elles faziaõ., do que· pôr em pra~ 
dica a partilha igual dos frudos das 
(uas viétorias; Q.uc con'luifiado quaíi ,g. 



Jràwl:.' todo o Reino de Portugal ~ os Reis ·dê 
Leaó te arrogáraõ huma authoridade 
.defpotica para o darem arbitrariamente 
.bumas VC'les a (eus tilhos, outras pon .. 
cio nelleGovernadores com os titulas 
de Condes ,Príncipes, Vigarios. c 
Contules., rem que por etle como def;. 
potitmo elle per(.ie"lfe já mais o nome, 
e as regalias de Reino: 

. Que aíllm fora correndo o tempo, 
até que pel" morte do Grande D. J1er
nando., os Portugue'les fe fugeitáraó 
gollofos a hum Rei particularmente reLI, 
que foi D. Garcia ., e que com ene 
Dominio reparado do de Leaõ, e Car
tella fe.- exaltára novamente a tua cora
ge., já movidos os efpiritos para obra
rel;l heroicid",dcs :. Que tornando a 
Uni r·Ce os Remos de Íierpanha em D. 
Affonto VI.., os Portuguezes deraõ as 
filais ternas demonll raGões de [enti men
to, porque lhe arrancáraó do Throno 
éorn tantavioJencia a D. Garcia., que 
vivia com elles dentro dos limites do 
feu EH,lido: Q!Je D. AHoofo conhe
<:era milito bem a dor Jos Po tuguezes, 
-<jue Ce dcixaya palpar; lembrando-fe, 

de 
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ilê que a opprelfao naó muda as incli- E~il wI'; , 
Jla(j6es dos Póvos., que fugeitos com 
violencia, neceífariamellte ha5 de pro .. 
zomper em forGas : Que para evitar 
efie contingente defaíre ao credito 
Real, ellc ca[ára fua filha D. Therefa, 
e lhe dera em dote o Reino de Portu. 
gal com o titulo de Condado , como 
fc elle tiveífe authoridade para o pri .. 
var da dignidade, e effencia de Reino: 
Que na5 obf1:ava poder-fe dizer., que 
chamando.Ce D. Afl'onCo Imperador das 
Hefpanhas., elle re[ervaria fobre Por. 
tugal aquella authoridade propria dos 
Imperadores nos Eílados., de que dao 
a- invellidura, ou que o nomeaífe em 
D. Henrique com algum tributo; que 
ainda no caCo negado de fe· poderem 
veriticar ef1:as circun(bncias, D. Affon .. 
fo naó devia Cuftentar a violencia, 
que fazia aos Portuguezes em os obri-
gar a reconhecer 1\.d eHranho; e que 
para fuftentar a Soberania., que fup-
punha arriCcada , elle arrancára da 
fua Coroa a preciofa pedra de Portu-
gal, e a dera com fua filha., livre, e 
independente, a D. Henrique. 

D. 
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lri vuI,. De tudo quanto até aqui tem dif. 
corrido o Sabio Italiano., próva eUe, 
que Pôrtugal , Cempre com indepeo. 
dencia, e liberdade , nomealldo-o D. 
Affonfo em D. Henrique com qualidade 
de dotc , na6 o podia fazer debaixo 
de OUtro titulo, [ena6 daquelIe., que 
a Portugal pertencia por direito: que
como elle em todas as idades fempre 
fora Reino , e dotado como Reino a 
D. Henrique, tambem por direito de
ve elle fer e{Umado , e reconhecido 
legitimo Rei deífe Reino em razaó do 
dote. Aífeguraõ outros efpeculativos, 
que Ce póde entender fem efcrupulo., 
que D. Henrique dera algumas eviden
cias da jufliça., q ue DO feu interior 
guardava., e conhecia ; quc para ilro 
dá fundamento faber-Ce ., que quando 
eUe governava Portugal antes de ca
rar ., Ce amnava unicamente Conde, 
ou porque já o fcrta de Aflorga, 011 I 
porque D. Affonfo lbe daria o Gover-
J]O com eí1.e titulo: mas depois de ca- I 
fado, vendo eUe a fua mulher tratada 
como Rainha, o que conlla {em dú
vida de muitas memorias antigas ,c 1 

du 

I 
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gas Cortes de Lamego .. começou. ó E~~m,; 
Cond~ a a~nar-fe ró Henrique; c I 
Rainha, pela qual lhe viera o Reino. 
para f&: igualar a feu marido .. fe affi~ 
Dava wlicamente Therelà. Os feéta .. 
i~os da opiniaõ tiraô por confequen~ 
da deftes antecedentes., que fendo D. 
Therefa huma infanta legitima de Hef-
panha.. como elles pertendem .. naó 
d~ve juizo algum capacitar-re; que ha-
yendo de fe lhe; dar hum titulo para 
carar, ,folre com abatir,tlento da gr,ande-
~; e que paífaífede Infanta a Conde-
s:a a Senhora que devia fobir á digni,,:, 
dade de Rainha., que lhe competia., e 
por necelfaria refulta a de Rei a feu 
marido .. em razaó. e por força do 

.. -Aote.. que com ella recebeo para Li, 
I . J: para os feus Succeffores. 

• A vança o Italiano inftruindo o 
feu difcurfo. e diz: ql,1e a intrufaõ dos 
Mouros oaô deílruiCl em Portugal a 
prerogativa de Reino .. nem o Rei D. 
A~onfo o podia privar della .. quand9 
para fe aniquilar direito taô importan
te .. era necelfario .. que o Reino fendo 
v .. lfallo, ou her~nc;a legitima,ete,nd(j) 
. < '10M. II. Y jli-
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.rà,uJc. jurado preito., e homenagem, comet~ ) 

tefie crime de leza Mageflade :' que I' 

ainda lleRe c3fo devia preceder c~nb~ 
ci mento juridico ., e as fulemnidades, 
que o direito requer., para depois de l 
fentenc;a definitiva, o Reino fer redu
zido a Provincia. Ora iRo fuppofio , 
nós eRamos infiruidos ., em que Por
tugal oa6 era herança legitima , nem 
vafiallo do Rei de Leaó, nem ta6 pou-

, tOo. lhe fizera preito ., c homenagem: 
Jllas n9 caCo ; de que tudo houveffc, 
cne na6 cometteo crime, nem foi jul
gado traidor, c fentenceado Réo. En. 
tambem naiS foi conquifia do Rei D. 
'Affonfo; mas huma ufurpa<;aiS feita a I 
feu irmaó D. Garcia, já aceito, c re
t:onhecido Rei pelos Póvos. De tudo I 
iílo infere elle., que havendo D. Afloo- '\ 
10 de deixar o Reino. naó o podia fa .. 
zer feoaó com o titulo'., com que o 
tirou a feu irma6. e com que ene de- I 
pois o pQfiuio; e 'que dado em dote I . 

'D. Henrique., ene ficára fendo feu le- I 
gitimo Rei. ' " ' 

Em quanto á dúvida deCle Prin
cipe nunca cingir a. Coroa, naú ufar "I 

das 
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das iÍlIignias Reaes, nem tomar o ti- Era vul,. 
tulo de Monarca; circuní1.anclas , que 
parece o privaó do direito para fer ti-
do ., e chamado Rei: a itlo refpon-
clem com duas .razões ; huma porque 
D. Affonfo naó o determii1aria , e D. 
Henrlqne fem teconhecimeríto expreífo 
da fua vont~de naó quereria em feu 
obfequio intitular-fe Rei., nem ufar das 
devifas Reaes : a fegunda mais forço-
fa, dizem que feria, porque os Por. 
tuguezes naG quereria.ó reconhecer ]0-
go huma inveflidura ., ql1e vinha das 
mãos, e arbitrio do Rei de C:ttlella, 
e pertendcriaó confervar i ndcpcndent~ 
no Reino o direito da eJeiçaó dos Prín-
cipes, conformes com a razaG natural, 
divina, e das gentes ., commua a to .. 
das as Nações; na5 querendo obri-
gar-fe a fi, e aos feus Succeífores por 
aétos pofitivoa ., e Co\cnmidade dos ju
ramentos a receber a fuccctTaó dos leus 
Soberanos por hum modo hereditario. 

N aó con {ideraó os apaixonados 
detla honra verdadeiramente pofitiva , 
com que el\cs entendem, que honraó, 
e illulha6 a Portugal., tenha força aI. 

Y ii gu-
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b tui.;. ~::::a p--x~:-:C Ózcr .. que os PO~ ) 
! xc~ ;-or mó repugnarem receber 
~:~ P:-:::':--tc c'\! rgÓ .i3cia.. os pri- . 
n"Q a ~:..;!S Q :i~~dlde da eleic;aõ .. e 
a D. F.~:l-i'i.lC CoA Cignidade de Rei ~ 
Q:.x :-c ~tC a':l"citir.. que os Porto
~~z.~ C1:..tUÓ o.1S ~ em que Cc 
c.~ {J.6 pua R eis aos melbores bo
r~-4 ; e çJC co:no a qualidade do faDe 
f"~ ~ a g~~'I!la rlo .. lor .. a probi
CoI.:.: à Yi~ c:-aó cm D. Henrique haDI 
n'"!DO anri!lutos da alta mzgni6ccn-
0.1 .. elles ~ mo~i.lõ a monrar-Cc 
[C'ttdOs no fcu prudente ., e animofo 
\n"T~llO_ 

Cum:cna-fe .. que enta6 o princi
J'il r:-o~..:ê:o ..!Ú~ Portuguezes .. o fCII 

tmk"O pomo l!1O! Yit1a c~a livrar-Ce da 
fu~;~õ Cl"'S :\~ou~os: Que vendo el
ks como ii. eipada de D. Henrique affim 
o necutaY.l.. ioffrCr.iÓ calados a fua
vi":J.)e co feu cominio., fem procura
rem., nem mo\"c-em nelie novidades: 
Q~!e morto O_ Henrique ~ deixando 
cli~ no hino bum exemplar das fuas 
virtuJes.. obfervjraó ndle as mefmas 
iswluades de yalor., de idéas ., de ma-

gna~ 
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gnanimidade; e como Ce os cora<;oes Era vulg. . 
naó lhes ·coubeffem nos peitos., nem 
os fcus Príncipes efiiveífem fem o pú-
blico reconhecimento da Mage!l:ade , 
que lhes era devido., elles o acc1arná.-
raó Rei llas campanhas de Ourique ao 
fom das caixas ., ao ruído dós in!l:ru .. 
mentos bellicos., como nas idades an-
tigas o praticavaõ os fcus Predecelfo-
teso 

Ora eLlas fatS as razões ,com que 
Ce pertende imprimir em D. Henrique o 
caraé\:el" de legitimo Rei de Portugal: 
Rei em potencia., e os aaos fó de 
Conde Soberano no Dominio., que lhe 
f-oi dado em dote com fila mulher. 
Em fim., a variedade dos fentimentos, 
e da critica eílime a D. Henrique Con
de., ~u Rei; clle gozou o Eaado li· 
vre't e independente affim como o telU 
po{fuido os feus Succelfores até ago
r.a. Sem embargo do que deixo dito a 
refpeito deRa liberdade do Reino., 
f-empre devo aqui advertir ., que am
bas as Nações Portugueza ., e Calle
lhana dcfendêraó o (eu partido : os 
Portugl.1ez~ mOfil'll1do, que a Cua Mo.. 

nat-
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Er~ ,uI" nàrquia em todas as idades fora livre; 
I os Cafielhano$- , que lhe tinha fid() 

fugeita. Efies tiveraó de fe calar., quan
do fahio a públic;:o o terceiro Tomo 
da Monárquia Lu6tana., aonde o Dou. 
tor Brandaó fe~ evidente a primitiva 
liberdade de Portugal. 

Renovo~fe a cootenda no tempa 
da AcclamaC;<tó do Rei D.Joa6 o IV., 
e enta6 fe foltáraó as pennas Cafielha. 
DaS., efcrevendo com mais audaeia ., 
qqe ju(liGa, com mais infolencia , que 
verdade. Além do fabio· Joaó Cara .. 
muel, e outros Vilrios , D. Nicoláo 
Fernandes de CaCho vibrou a fua co
JIlO &.ta defpedida do arço , e com a 
força da~ injurias pertendeo du firme-
2a ao direito de Hefpanha. A feta po
rem Ce voltou contra a cabeça do fa ... 
gitario, quando o infigne VelaCco de 
Gouvea lhe defiruio na refpofia os fun
damentos., abateo a fuberba , e fez I 
callar a arroganda. 

COl1fi rm:u,aó do titulo fó ao Pa-
pa Ce pedio entaó: tributo ró por pie- J 
dade Portugal .D impa'l: a fi mermo 
para o pagar á Santa Sede Apofioli-

ca, 
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ca', e á Senhora de Claraval ., fe hc Ertwlc· 
Clue alguma occafia6 o fatisfez. OPa. 
pa confirmou o titulo em D. AfIollfo 
Henriques rem algt,lma dependencia de 
Caaella. Nas Cortes de Lamego per~ 
guntou o Procurador do Rei 1Ios Efta, 
d9s; re queria6., que o feu Rei foíf~ 
ás Cortes do de Leaó ., e lhe pagaífe 
tributo ., ou a outro Soberano, que 
na,ó foífe o Pontifice por devoçaó, C; 

agradecimento de lhe haver confirma .. 
do o titulo ? Que ouvida eaa pro-
poaa, intoleraveI para os efpiritos 
Portuguezes, ene! defern,bainbáraó as 
efpadas, e refpondêraó: Que elles 
eraú livres " e livre o [eu R!:!i ; que 
fe alguem em tal confentiífe, morrel-
Ce; e que fe foífe Rei, febre tlles naq 
governaffe. Ora de fia propofia do Pro,. 
curador fe infere com bem evidencia t 
que os Portuguezes até entaó naó pa ... 
gavaó tributo algum a Callella,e que 
Callella enfao o pertenderia. Mas a 
refolu<;aõ Portugueza , já com Rei 
proprio na rua teíla., bem capaz na-
quelle tempo de negar tributos , fe 
na realidade os pagaífe, mal fe fuge;'" 

ta da. 
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Era wl,.· taria ella a fatisfazer o que nunca de: 
veo. Pois como Portugal fempre foi 
Reino. e fempre ]jvre, feja D. Heari
que emmado com imaginações de Rei~ 
ou attcndido com realidades de Conde, 
elle foi Soberano de Portugal livre., c 
independente da fugeiçaó de Cafiella. 

C A P I T U L O III. 

Trllta-fo a dtnJido!1l pqfJagtm hiPor;clfI 
. da jornada do Conde D. Henri

ljue ti P Illeflil1a em humll das 
Cruzadas. 

M UJTO difputaõ . entre fi ·05 no~os II 
HiGoriadores a pert~dida jornada do 
noífo Conde D. Hbnrique á Paleftina, 
como bum dos Chéfes nomeados para " 
a conquHla da Terra Santa, que buns 
concedem, outros negaó • e he efia 
jornada hum dos problemas da nolfa l 
HHloria. Os fequazes da opiniaó affir-
mativa dizem, q.ue no aInno ·de 1°94, "1 
-]igando-re O.AfIonfo V • com os mais 
'Príncipes Chrifiãos para a expedi~aó da , 
Paleaina debaixo do COUlmandamen- \ 

to 
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."ttj -de Godofredo de Bulhaõ, ene man.Era.vulg. 
dára hum importante foeeorro., e por 
General delle ao Conde D. Henrique, 
por ferparenre muito chegado da maior' 
parte dos Principes., que tinhaó abra-
~ado a CrQzada., e marchava6 no exer-
cito com Godofredo. Sem paífal' adian.-
te., logo aquJ me lembro., que os fe. . 
quazes della opinia6 na6 advertíraõ, , 
que nelle tempo era impoffivel a D. Af·· 
fonfo VI. divertir bum fó homem dos 
teus Reinos, quando clles eRa vaó ata·· 
tados por todo o poder dos Almora-
vides : Q,ue a mefma impoffibilidade 
tinha o Conde D. Henrique para fer ~ 
General do imaginado foecorro haven-
do apenas hum anno, talvez naõ com-
pleto., que era caCado., e havia toma':' 
do poífe de Portug~l , hum Efiado,-
que nafeia., já orfaá do pai apenas em 
mantilhas. 

Ninguem acompanhou ao Conde 
na jornada mais infeparavel da fua per. 
foa ., que Manoel de Faria e Sou1a. 
Elle [oube, que D. Henrique adorára 
edificante os Lugares Sagrados de I eru
falem : que obrára fa~anhas Caó fóra 
. da 
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.r.a,uJ'''da ordem vulgar,. que admiráralS asNa';' 
ç6es congregadas, e aos feus, Cbéfes 
mais aguerriJos: que merecêra ao no
vo Rei da mefma J erufalem Godofrc .. 
do as mais diíHntas bonlclS, e bum Cen
timento extremo da fua partida : que 
elle trouxera comfigo o ferro da };1O

'ia, que abrira o Lado de Jefu ChriC
to; parte da Coroa de efpinbos, hum 
~apato da Senhora, hU!11a touca da, 
)/Iagdalena, bum bra~ do Evangelir .. 
ta S. Lucas, e que 110 anno de 1099 Ce 
recolhêra a Portugal coberto de mais 
brilhantes glorias. 
( A multidaó de opinióes, o tropel 
de dúvidas fobre a pertendida jornada 
do Conde, feja 110 tempo ., e anno da 
fua partida , feja Cobre em qual das 
Cruzadas elle fe incorporou, Ceja fo
bre fe elle na realidade foi , ou dei
xou de ir; Ufo occupou Seculos dê 
caudos, levou idades em difputas, c 
ainda hoje na6 deixa de enredar alguns 
erpiritos em controverfias., quando 
com ambas as mãos fe palpaô as ra
z6es mais fó1idas , que moílraó, fe
naO impoffivel, muito ditlicultofa fe:-: 

• me-
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meJhame viagem", Pondo de' parte. a Erualg; .. 
'Iue eu acabo de expenderno primeiro 
paragrafo deíle Capitulo., que he bem 
forte., Da6 parece jufio entender-mos, 
nós da circunfpecça6 do. Conde. D. 
Henrique., que foífe elle O)qllc abrir-, 
{e em Portugal Qexemplopó\fj\.oRei; 
D. Sebafliaó pa«ar o mar aempénhar-
{e temerarioem huma guerr~arrirca-, 
da fem ter fegura a fucceff'~ó da Mq ... 
narquia. 

Os que tem por ceTta a jornada.. 
do Conde DO. anilo de IC94 t dit.em 
que quando. fora a eHa., já .D. ,Affonfo 
Henriques era Djiíçido ., e 'pQr cODfe-' 
Cjuencla fuas" irmãs, que todas foraó. 
mais velhas., que elle. O Pai tinha ea
{ado no anDO antecedente de 1093' No 
de 1094 poçleria fer nardoa a primo~, 
genita D. Saneha. Os mais partos das 
outras duas Infantas foraó nos anil OS 

feguintes ., oaó conílando , que ellas 
nareeifem gemeas , e o de D. Atronfo 
Henriques foi no anno de 1109., co
mo fe próva do irrefragavel tefiemu
nho do Livro da N oa de Santa Cruz de 
Coimbra, tres annes antes da morte 

I do 
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~rHUr,. do Conde reu Pai. De fôrte, que fe 
efle folfe á Pale{tina o faria com me
nos de hum anno de carado, fem filho 
algum, ou deixando a Rainha pejada, 
cu a Infanta D. Sancha nafcida de pou~ 
co: mas a D. AffonCo Henriques de m~ 
do algum nafcido, nem concebido. 

Depois diRo , o dote de Portu
gal , que o Conde obtivera com flJ& 
mulher, naóera tanto o que era, co
mo oque havia fero O que era Ce con
traia ás terras de Entre Douro e Mi
nho: () que havia fer comprehelldia as 
Provincias, que correm até aos Rios 
Téjo, e Guadiana , deflinadas para 
compórem o Eftado de Portugal dota~ 
do ao Conde, e aos feus Succel1ores. 
Quando efle caCou , todas eUas eRava6 
em poder dos Mouros, e delle haviaó 
fer arrancadas na6 por negociações], 
fenaã pela força. Juizo algum pruden~ 
te fe deve capacitar, de que o Conde, 
hum Principe taã iIluminado , houveC
fe de ir empenhar-fe a mil legoas de 

. diflancia, em huma guerra eRranha., 
ainda que chamada de Religiaã; dei
xando defembarac;ados, para comett~ 

rem 
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t'cm maiores inCultos • aos inimigos ln ~t 
ufurpadores da caCa, que era fua , e 
donde os havia expulfar com armas, 
que levadas á Paleflina poderiaõ dar-
lhe gloria ; mas naõ interefi'e algum 
ao (eu novo Domínio, 

Que D. Affonfo no tempo que 
{e diz naé podia mandar foccorros ao 
Oriente, os feus mefmos SucceB"os o 
comprovaé. Depois de eaCados os tres 
Principes com fuas filhas no anno de 
1093 ; depois delI e fazer retirar dos 
campos de Andaluzia a Jofeph " Rei 
dos Almoravides; ene paITou a Africa, 
e juRamente receou D. Affonfo, que 
cJle foffe refclzer as forças para vol-tar 
a Hefpanha, defaffrontar as injurias. 
Elle o temeo tanto, que na mcfma Hef
panha oaé foava mais que guerra" fó 
fe via allinar g~nte, reparar Praças, c 
contrair allianGas para a fegurança com
mua. Naé era logo poffivel, que D. 
AffonCo fazendo tantas prevenções pa
ra a defenfa dos feus Reinos, neceC. 
fItando de armas" e de gente" pedin
do Coccorros alheios" ene os mandatrc 
das forças proprias enfraques:endo" c 

pon~ 
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pondo o ERado' nos termos de tornat I 
a fer preza dos Africanos. 

Tambem he huma dernonfiracaõ, 
que o Conde D. Henrique 1I0S annos 
marcados da CruzaJa, em que o ima
ginaó fervindo na Paletlina, elle eaa. 
va em Hcfpanha no ferviço de feu So
gro. Depois que cne perdeo a batalha 
éfe Cazalla , ou de Sagulias, donde fe 
retirou nar; fem gloria, e que depois 
della o cafou com fua filha, fuccedeo 
«> defafio do Cid Ruy Dias com feus 
genros os Infantes Condes de Carrion, 
e neUe dizem foi o Conde D. Henri-
que o Mantenedor do campo. Eu re~. 
ferirei eaa paífagem ua Hifloria fucce. 
dida nos annos da pertendida jornada 
do Conde. O Cid havia cafado a fuas 
filhas D. Eh/ira, e D. Sol com aquel
tes dous Principes, que eraó dous ex
tremos de covardia; e na Ci-dade de 
Valen<;a, depois de conquillada por 
[eu Sogro, déraó elles próvas públi. 
cas , e vergonhofas da fua fraqueza 
com Inexplicavel fcntimento do Cid, 
rnonflro de valor. Acon(elhados por 
[eu tio D. Suero para [ç retirar~m COIu 

as 

~ 
\ 
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lu erpoCas da rua face., e recolher-Ce Era w1Jf 
ás fuas terras, lhe pediraó licença .. 
que elle lhes concedeo go{lo(o , e os 
acompanhou até a fronteira de Car. 
t.ella. 

Na jornada, já palfado o Douro, 
e deCertos de Berlanga , lugar a propu
íito para o [eu infulto inaudito, o. 
Condes defpedlra6 parte da família a 
deli gencias affed:adas, e com os atre- . 
-vidos da fua facça6 levaraõ as Prince-
2as para o mais intrincado do bofque, 
defpira6-nas , açoutara6-as , ferira6-
nas, e lhes 6zeràõ os mais inColentes 
~efprezos, valentes com as Damas os 
dous maiores covardes entre os ho
mens. Deixando-as ao deramparq, con
linuáraó a jornada, e el!.ls dcvêraõ 
8 vida, e o remedio das feridas a hum 
Fidalgo chamado D. Ordonho, que 
aca[o paffára, ft as fizera curar em hu
ma Aldea. O Cid, incapaz de foffioer 
huma injuria taó t!l1orme, defallou os 
Condes, a que D. Aft<mfo mandou 
lhe re(pondefiem; bateo-fc com eJJcs; 
venceo-os; affitlira6 o Conde D. Hen
tique, e feu primu D. Raymundo Ue 
, Bo~ 
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Eti wlg. Borgonha, como Juizes ao combate,; 
e logo depois as Princezas tornáraó a I 

carar, huina que foi a D. Elvira, com 
D. Ramiro, filho do Rei D. Sancho 
de Navarra, outra, que era D. Sol. 
com D. Pedro, filho do Rei de Ara
gaó do roermo nome. Logo he impor,. 
Ílvel, que o Conde D. Henrique efii. 
veífe ao mefmo tempo affifiindo CID 

. Hefpanha ao defafio do Cid, e [ervin~ 
do na Palefiina no exercito dos Cruza
dos, fe aca[o eíle defafio foi verda
deiro. 

Sem me fazer a menor efpeeie a 
iabula da conquifia de Lisboa pelo Rei 
D.Affonfo no mefmo anno de 1093', 
em que o Conde caCou, por naõ ter 
.havido tal conquifia , que fervia de 
hum dos augmentos mais fortes , de 
que fe valiaõ os que negavaõ a paai
gem do Conde á Paleaina, Cem que 
atégora algum Hilloriador Ce valeífe 
.das Colidas razões , q ue eu acabo de 
cxpender , na6 Cei Ce por ignorancia t 

[e por falta de indagaçaõ , e calculo 
dos tempos : eu vou a concluir efia 

.' mate ria dizendo, que cm todos os an-
nos 

J 

I 
1 
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nos' que corrêraó t ou (eja do de 1094, Er.vI1J,. 
ou do de 1096 oj em que prindpiáraó 
as Cruzadas á Terra Santa, até ao de 
J I 12 ., em que falleceo o Conde D. 
Henriq ue ; fe achaó nos notros A rchi. 
vos em todos e{fes annos, com bem 
pOlca interpolaçaó de tempo, muitas 
doações feitas , e aainadas pela pJ o-
pria lDaó do Conde, naó por procu-
racões mandadas da Paleí1:ina nos· feil 
itri'nos, em que orepre[entaó nella Te
fidente. 

Em fim., quando eu na minha 
Aula da Nobreza e[crevi a Hi/l:oria das 
Cruzadas, vi muitos Authores que as 
tiveraó por particular atrumpto das fuas 
compofiçóes. Sei de outros , que no 
roermo tempo das infelices Cruzadas., 
de que á Religiaó naó re(ultaraó mais 
intere{fes ., que perder a Europa mi
lhóes de homens, atear a emulaçaó in
cendios de difcordias entre os Princi
pes , foffrerem os LJtinos immenfas 
injurias, e perfidias dos Imperadores de 
Con/l:antinopla : nem hum f6 daqueI
le5 Authores faz memoria de hum Prín
cipe taó alto., parente conjunto dos 

TOM. II. Z maio-
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maiores 'I qu~ fe acháraó nas mefmal 
Cruzadas 'I qual era o Conde D. Hen- " 
fique; iílo fendo elles na narraçaó taó 
exaCtos 'I que nomeiaõ individualmente " 
naõ fó todos os ditos Principes ; mas 
a todos os Capitães 'I que ferviraó na
quella chamada guerra de Religiaõ na 
PaleíHna. Semelhante filencio naó hc 
para fe imaginar fem injuria 'I que el. 
le fo(fe alfeéhdo para o Conde 'I gen-
ro 'I e Chéfe do foccorro de hum Rci 
taó grande, como D. AffonCo VI., 
intitulado Imperador das HeCpanhas, 
e parente chegado do mefmo Godo
fredo de Bul1l'aó, Rei de Jerufalem; 
Cunhado dos Condes de Flandres, de 
Borgonha, de Tolora , e de outros 
Pl'incipes, que fervíraó nas Cruzadas: 
Silencio 'I que nos convence elegante,. ' 
como D. Henrique depois de Senhor 
de Portugal, nem foi a alguma deli as, 
nem jt'1 mais fahio das Hefpanhas ~ aOIl-
de fó fervio ao Rei D. Affonfo VI. feu 
Sogro, [em lhe ir fazer [ervj~os á Pa
lcfiina. 
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C A P I T U L O IV • 

. Das acções do' Conde D. Henrique 
depois qlle foi fenhor do Rein() 

de Portugal. 

As heroicas acsoes ., que naó po
dia deixar de obrar o grande valor de 
D. H~nrique depois dereconbecido 
Conde Sobenlllo de Portugal., mettido 
eIle em tantas occafióes ,rodeado de 
Mouros , e para haver de ampliar os 
confins do Dominio e(Hpu]ados no feu 
dote ~ humas tem toda a certeza., oU
fras naó p::dfa6 de conjeéturlls pela fal
ta de Monumentos originada, fenaõ 
da ignorancia., da deCcuido. Dezano
ve anllOS foi o Conde fenhor de Por
tugal., defde o de 1093 ., em que ca
fou ., até o de I I 12., em que mor
reo., e [empretrouxe na ma6 as armas, 
já na conquil1:a das Praças de Portugal, 
já ajudando a [eu Sogro na guerra de 
Hefpanha, na5 lhe fervindo o lugar., 
que podia fer de defcallGo, fenaó de fe 
enraiar nelle para maiores., e mais glo
rioras fadigas. 

Zii Já 

Era fulg. 
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Já O Rei D. Affonfo contava igual~ 
r 

mente muitos anoos, e muitas viéto- , 
fias; já os pezos da velhice, e das ar· 
mas ·lhe enfraquecia6 os membros; já 
a expcricncia lhe molhava, que aos 
oitenta annos dos Potentados Ce Ce
guem trabalhos, affiicçaó, e dor:. 
quando Jofeph, Rei dos Almoravides, 
acabava a vida em Africa, e nos Ef· 
tados della lhe fuccedia, juntamente 
com os de, Hefpanha, o arrogante 
Mouro Hali, que el1:abelecia a fubli
.nidade do caraéter em Ce dar a conhe
cer por inimigo implacavel dos Chrie· 
taos. El1:e Principe, apenas fe viu Rei, 
a.juntou forGas monl1:ruofas para com 
ellas paífar a Helpanha, e cortar oel. 
la de hum golpe todas as gargaotas. 
Os Mouros mais bravos do n011'0 con
tinente Ce lhe incorporára6, e com 
clles Almanc;or , refpeitado entre 01 
fcus por hum raio na gllerra, na· rea
lidade terror de algumas das noífas gen
tes, q ue lhe expe ri mentára6 a corage. 

A efie aperto das Hefpanhas aco
dio o Conde D. Henrique, mais for. 
temente movido da COllfidera'iaõ dos 

an-
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IIlnri05-:, ~ e achaques de feu Sogro, que 'Era w)g. 
o impoíftbiUtava6 para Jahir a 'campo, 
eJer::a. fua ptefença ''I comO. antes, a 
alma dos .. foldados. ElIe achou o exer-
cito promptb, e a expediça5 encarre-
gada 'ao, I'nfantc D. Sancho, de idade 
de. dOILc' aflnbs, unico Principe varaó 
nafcido da Moura Zaida,: ou Ifabel, 
que havia fui:cedcr a feu Pai, e nomea-
do di.1'cé\:.~r do mefmo Infante para as 
expedi<;6és.militaresao experimentado, 
e aguerri<lo:Chéfé D. Garcia, Conde 
de eabra,~ 'que. Clra feu Aio. Nos cam-
pos ;de Uclés fe encontrára6 os dous 
exerci tos ': tlles mutuamente fe olha-
raó com. refpeito; mas nenhum fe ef-
cuCou á batalha. ElIa foi das mais fan
guinolentas, bem dirputada, e o fuc-
ceifo deo à conhecer a falta, que Del-
la fazia o braGo, ou a fortuna de D. 
AffonCo. Tudo abatêrà6 os ~1ouros ; 
rompêra6 o efquadra6'1 em que hia o 
Infante ; atropelára6-no ; o Conde D. 
Henrique fe laDGou fobre elle para o 
defender , recebendo muitas feridas, 

\ na6 p6de impedir, que lhe tiralfem a 
,', vida; monco o Conde de Cabra com 

ou-
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Er. ,ui,. outros feteCondes 'I e foi f gel'lt ,.a der; 
rota, o efira:go ;, e illconfolavel a do" 
em D. Affonfo ,como dizem' Autho
res Hefpal1hoes'l ePortilguezes: 

Dous grandes ellimuloS"caufou ti 

batalha de Uc1és nos dj}aiados~;a:nimos 
do vencedor 'I . e do vencido:' hum em 
Hali 'I e Almálit;0r procurando <outra 
occaíia6 femelhanre, queJhes 'afiança .. 
va o dominio 'oe toda Hefpanha,; o 

1101 outro em D.; Affonfo 'I que veHlo'~ cao. 
Gudo 't' e enfern.1o ; repl:dparou ~)intre· 
pi do ,e poder'ofo para lbe',vingar.ll af .. 
fronta. Qual raio defpedidu da nbum. 
que aonde encontra. mais' forte a refIe .. 
tenda ~ ahiemprega éommaior im .. 
pulfo o tiro; affim D. Affonfo , Caindo 
Com rapidez de Toledo 't talou toda I 
Andaluzia., pilhou os campos., rendeu I 

Praças, e plantou os [eus arraiaes fo- J' 
bre a refpeitaveI Cordova. Aqui obuf. 
dtraõ os Mouros, e o roermo foi fe- I 
rem defcobertos., que enveflidos. En
tráraó li. faltar no campo cabeGas, e I 
turbantes, braGos [ern largarem as ef. 
padas, pernas que [e deixavaó cortar 
para na6 fugir ; e o notro Conde D. 

Hen-
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Henrique vendo a.Almançor, foi a el- Era vu', . 
Je com a lanc;a emUlada: para pagar 
com a fua vida a [nane ,que dera em 
U clés ao Infante D. Sancho; do primei-
YO bote tirou com Almançor a terra; 
poz-Ce em cima delle, t quando hia 
a cortar-lhe a cabeça, Ce lembrou, que 
feu Sogro mais e/li ma ria. o prefellte 
detle homem vivo para cUe o ver mor-
rer. ' 

O noifo Conde entregou a Alman
Gor, prefo ao "alerafo Diogo Ordonez 
para o aprefentar ao Rei D. Afl'onfo, • 
que logo o mandou fazer em peda<;os. 
Foi -o Conde profeguindoa vidoria na 
telta de hum efquadraó da fua geme; 
bem ,imitadora da corage do Chéfe; 
rompeo a frente das efquadras dos, 
Mouros até lhes Cair pela retaguarda~ 
donde outra vez carregou fobre clles,. 
e já pelo feu lado naó Ce viaõ fellaó 
Mouros mortos , 'Mouros cort.ados,. 
Mouros fugindo. Com ella viétoria 
taõcomplcta Ce deCpicou Herpallha, 
foi vingada a morte do Infante D. San
cho, as armas vencedoras rendera6 
Cordova, marcharaõ a fiLiar Sevilha; 

D. 
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Era \lU!,. D. Affonfo obrigou os Almoravides • 
recolher-fe aprefi'adC!s para Afriea; el-' 
le foi recolher as palmas dos· triunfos 
em Toledo, e o Conde D. Henrique 
voltou para defcançar CID novas gucr. 
l'as a Portugal. ' . 

Ainda que elle tinha no leu do
minio as Ci'-lades do Porto ~ Coimbra, 
e Vífeo, na vinda. para o Reino affeu. 
tou a Corte na Villa de Guimarães., 
donde fahia a dila tal' as conqui fias, e 
a invadir as terras dos Barbaros , que 
foraó . vencidós em Jezafete batalhas 
campaes, além de outros. muitos cho
ques. Os feitos em armas, que [eríaó 
obrados em tantas" occafióes, fique á 
ponderaGaõ dos inClruidos, já que o 
empenho que os Portuguezes tinha6 
de obrar calados, nos roubou as me
morias -do patfado, a eIleaa gloria do )1 

futuro~ A vifta do Príncipe na face do 
EClado, e na teOa das tropas, he cer- I 
to fez mudar o femblante aos nego- I 
cios de Portugal, mel horar de fortuna, f 

e aV:lnçar a reputaçaó ; que nada in
fiamma os efpiritos para obrarem he
roicidades como a vilia dos Soberanos \ 

tem 
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{em' accidéntés de delic:ideza " que lhe E~~ '",1,. : 
facrameritem a Mageaade • 
. ' Havia entaõ em Lamego hum. HOi 

Rei. poderofo chamado Hecha., feuda-
tarjo de D. Henrique. que parece ef
perava a fua volta a Portugal ,para Ce. 
llaÕ moarar covarde fe execlltaífe a 
l'.cbelliaõ intentada com eIle auCente. 
Com exercito- numeroCo talou o Mou-
r.o' as terras 'do Conde ., em q ue fez 
confideravcis prezas', que conduzia 
fatisfeito ,quando eac lhe Cahia ao en
contro, acompanhado de Egas Moniz, 
'1ue depois foi. Aio fempre lembrado 
de feu filho. o Rei D. Affoofo Henri-
ques, para llie 'pedir a reílituic:;aó da 
preza- , e tomar contas da divida da 
rebelliaó. Em buma. batalha tJ(} cume., 
e nas faldas da Serra Secca pagou elle 
tudo de contado ~ a.té com a entrega 
da liberdade ,e da da Rainha Axa An
ztues fua mulher, que encontr[traó a 
fortuna na defgra-ça, abraçando o eh rif
tialliCmo pelas catllolicas perfuasões do 
Conde. , 

Os vafiàllos fe efcandali(áraõ da 
\ 

~ . mudan~a de Religiaó do (cu Rei He· 
<:ha, 
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ErlwJ,; cha,e naó quizera'6 recebel10 naCor; 
te; mas elle pa1fando á de Guimarães, 

, i e pedindo a protecçaó de D. Henrique, 
eíle Príncipe em lha conceder ao mef
IDO tempo augmentoua gloria das ar
mas, e fez lançar á eh ril\andade na'" 
quellas terras mais fundas as raizes.
Bem afligados os revolto[os, fe con
vencionáraõ o Conde, eto Rei, ro~ 
gando eíle ao feu bemfeitor, que pa
ra o deixar na Cua auCeneia I coberto 
dos inCultos dos vaífallos perfidas , eo';', 
carrega{fc a guarda de todos, os PÓfOS 

a Fidalgos Portuguezes. CondeCcendeOi' 
o Conde em tudo quanto HeclJa per
tendêra, e deixou '. por Chéfes da$ Cc
mar(:AS a homens de taDta importan-
eia, e de tal caraéter; como eraõ Egas 
Moniz .,D. Garcia Rodrigues, e D ... 
Paio Rodrigues (eu. irma6 ': ELles Fi .. 
dalgoS'hum freio lanto de firmar a. 
desbocada Caltura dos Barbaros, que 
n Rei manejava Ccm, receio as redeas 
do governo, e elles tiveraõ de parar 
a ca rrei ra da TevoI ta. 

II 06 Em quanto o Conde Ce entreti-
nha oeaas , c outras aC'ióes digna 

dc:l .. 

, , 

" ! 
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dH1e.; e dos va1f.ilLos., qoe CX;mmsn- Era vwg .. 
dava ;o'Rei Dó A:ffonCo [eu f<Jiro oe;..· 
cupava a 'velhice veneranda, noscul-. 
to~ da Religiaó ,~m horj(ontar:bem a.s 
cartas ~de tod.is !as';vi'l'tudes . p:t \:a naó: 
errar o;'pórto na viagem da Eternida:.. 
tle, com edificar: em ~roJedo., e oUtras 
partes de Heípanha:'Mófie-lios ~:;cGon-·· 
ventos de ,g,.arr~e:fábrica·, "que ,'até: 
hoje fc!rvem de .immortaes padr~ks':á< 
fua memoria. >.Nat) ':ínenos "artento ái 
focce'{[aó da Reino, .que perdê1'a: a VI-' 
Touiana immatuta mottedo Infanter 
D •. 8anoho'~ eHebquizera' notnearlogo 
Sl)Ceeífor a (eu neto D. Affonfo, filho' 
di,D. Urrâca.já',viuva de Raimundo de' 
Bcrgonha; mas defconfolhva.o a idade, 
muito. tenra detle QJenino, quando Oi 

Eílado de Hefpanha pedia. num Rei 
com mãos fortes para as arnlas, cheio 
de luzes para i pen'ettaçaó dos nego-
,cim .,cóm cabe'ja prudente para o 
acerto das refoluiócs , e dos confe· 
lhos. . 

Nefias perplexidades , e porque 
fua61ha • D. U rraca; , . Senhora do Rei
~o , l)aÓ fe conduzia na viuvez COIU 

a 
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a honetl.idade' c.orrerpondente á gravi: 
dade. dO.e{lado ,.:e<caraéter, da peIToa; 
1)." A ffon fo determinou. :cáCalla. fegunda 
'V~z.com· Principc, , q~ tiveffe braGO! 

. pêlra lhe prender'; .as ,Jolt.üras ., ',e hom .. 
bros para fu(leotarvna:.vicla della· o pe
zo da Monarquja~ rEntendia6 0$ Gran .. 
de •. , :q.ue havia6 t álllllas as qualidades 
~' Conde de Caoderpina , hum do. 
Senhores .. mais poderofos de He(pa
nha;' ifto com o:deú'gllio, de que Prin
c-ipc· Efir.angeiro, ,por,maridó de Do.: 
Ur·raca, naó os govcmaffe.~m quan.o 
eUa . vh~'~ffe. . Longe deaes fentimentos 
D. Affonfo; elle ;fez o caCamento'com 
D. Affonfo l. , Rei.dciAragaó, chamado 
o Bátalhador: Devjfa ,:que dava a co. 
nhecer , que era, o P.rincipe , de que 
Hefpanha neceffitavi' para Regente da 
mulher, e do Reino. : : 

Os Mouros . naó davaá ao nolfo 
Conde inflante de :focego. Ali Haben 
Jof~ph ., que era hum dos feus Reis 
mais poderoras , fitiou Cpimbra com 
efquadrões . numeroros. As vozes do 
aperto , em que a Praça Ce. achava ~ 
acodio o Conde em· pe1foa reroluto _ 

f!I, 
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{aIvana., ou a fazer completo' o triun- Bra wI.~ 
fo dos Mouros com a fua rui na. ,Ou-
tra tinha de [er a fórte " naá valendo 
aos Barbaros o número oj e a corage 
para deixarem de juncar de cadaveres 
os campos de Coimbra, de fugirem 
{em acordo., de enriquecerem as Chrif-
~ãos com cativos, e dcfpojos.· Aprovei
draó-fe da divcrfal> de Coimbra os 
Mouros de Cintra', cde outros luga-
res vifinhos para facodirem o jugo., 
e naá pagar os tr,ib\ltos. ° Conde os 
reduzio ao feu dever; mas elles tendo 
outra occafiaõ de Ce revoltar., con[er-
'Yáraó a liberdade até 'ao tempo do Rei 
D. Affonfo Henriques. 

Em novos empenhos tinha de fe I I 0,9 
metter o nolfo Conde na falea de [eu I 

Sogro D. Affonfo, que naó promettia 
d·uraçaõ. Quando ene Soberano fe oc~ 
cupava com o maior deCvelo em repa- . 
rar às fortificaGões de Salamanca., e 
de Segovia muito arruin~ldas nas ulti-
mas guerras com os Mouros., O alfai-
tou a morte em Toledo aos 79 a111105 
da fua idade, e 43 de Reinado: Prin-
cipe pio, e Catholico , modeHo nas 

prof- . 
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J.ca ""'-: profperidades ,confrante nas defgraças~ 
-juno. em obrar ,,' fabio em prover ~ iJ 
1'emúvfrador das Yir.tudes, inflexivel 

. cmcailigar oS' vicios~ Quando Be[ra .. 

lUO 

Ilha Jeutia a"incomparavel perda do Cett 'I 
Rei Heróe roubado pela morte, For. 
tugal fe enchia de prazer no·ua[cimen. 
to do [eu Principe D. Affonfo Henri- 1 
ques, unico Varaó, que tinha de Cer· I 
feu primeiro Rei" e Progenitor de ) 
tl1uitos Berões Reis • 

. Pelo dominio que o Conde D. 
Henrique tinha ern Aílorga com titulo 
de Condado, como fica dito 'I e por 
Galliza até ao CaíleIlo de Labeira., 
hum anno depois da morte de D. Af
fonfo elle [e deshouve com os Leone
zes, e Gallegos, chegando a defeon
bausa a público rompimento de guer· 
ra. Ganhou o Conde em Leaó algumas 
terras, e em Galliza a Cidade de Tuy 
com a rua Comarca. Se elle teve e(las 
'Vantagens, e reduzio a Cidade de Leaó 
a tal aperto, que o Rei D. Atranfo 
de Aragaõ, e Navarra o Batalhador ~ 
convinha fe lhe emrega{fe'l Cc no eCpa
ço de tiÚâtrO mezes naó foffe (oecorri"! 

da: 

I , 

J 

I 
• 
r 



f A1a.: os Mou.ros fe aproveitáralS da lU'" ~.wI,.; 
fenda do Conde, e tomáraó Santa-". 

:' 

., 
, 

J'em.. que nzeraó Prac:;a de armas reC-
peitavel ate ao tempo de D. Affonfo 
Henriques, que a recollquHlou Intes 
por força das ora~6es de S. Bernardo ~ 
'1ue pelo valor das fuall armas. 

Como o nolfo Conde eLlavl em 
Aftorga Soberano .. e os Grandes de 
Hefpanba naó golláraó do caCamcotô 
da Rainha D. Urraca com D. AflonCà 
o Batalhador; a refpeito da TUloria 
elo menino AffonCo , filho da mefma 
Rainha, e de feu primeiro marido D. ' 
Raimundo de Borgonha: os efpiritos 
fe deshouverac>, e o Conde tomou . 
partido contra as idéas do BataHHldor. 
Varias .ézes foraó as fuas armas ven
cidas pelas do Conde, que fe encarre· 
gou do Pupillo ; mas defgofiado das 
contínuas defordens.. e inconllancias 
intoleraveis da Rainha, que Ce. decla-
rou formalmente contra Ccu mefll10 
marido; o Conde, como fubio, mu
dou de confelho" e feguio as partes 
do Batalhador , .ajudando-o a derrotar 
as armas de outros Pdl1cipes, que fe 

ha-
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3 eridades, 'conílantenas deCgraças, (, 
~ .. \ll&.' l'tOr~ ,efll obrar ~ ;·fabio em prover, , 

_)~{\O; erador das vi r.todes, inflexivel ' 
'lcmilfl {l1O"ar os' ",icios~ Quando f]e(pa~ 
t:\1'l ', t::a tlt~ a .incornparavel perda do (eli 
\1ha. ,J~ ',róC. roubado pela morte, Bor~ 
1\,e\ fi. enchia 'de prazer nO·lla(cimen· ! 

i.uga1 if- u principe D. AfIonCo Heuri~ 
to do e,iCO Varaó, que tinha de fer -

. UI R . P . d ques ~ , eiro el" e rogenttor e 
ri rll . 

[eU P Berócs Reis. 
muiLOS I domínio que o Conde D. 

1110 ~e ~ tinha em Afrorga com d tulo 
HennqU do como fica dito, e p 

C nda , b de o e ao Cafl.eHo de La dr 
Galliza at depois da 1ll0\'te de. D 
hum anno co 
fanfo ell 
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O Conàe D. Henrique foi hum 1:r. "ui:. 
Príncipe iDtrepiJo., chei~ de magwmi
midade., rodeaóD de prudencla., acau
telado em di ípúr., a~outo em execu
tar., fabio em prevenir., o roermo ho
mem em ambi1s as fu~unas ., grato 11. 

reu SOgTO .. q ue o Ctrriqueceo., reco
nhecido a Deo5.. que o fez grande .. 
nas expedic:;ões militares audaz., nos 
cultos da Religiaõ piedofo. EIle teve 
quatro ti!~os legitimos., que foraó., a 
Infanta D. Sancha., mulher do Conde 
D. F emaó ~lendes; • Infanta. D. C f
raca .. que cafou com o Conde D. 
BcT'mudo Peres de Trava; a lr:f~nta 
D. Tbcrera., mulher de D. Sancho!\ u
aes Barbofa .. grande Senha, em G~IIi
Z8 . e o Infante D. Afionfo (eu Succef-

;,ue na[ceo em Guimarâes a 25 
) de 110.9., como confia do 

'/1..1.-,:\ de Santa Cruz de Coim
'd4\s as dú\'idas taó de

'110 ceno do nafci-
'e. 

. 
I 

mio., e em mu-
1 Conde D. Hen

'~), que Di 

p;i • 
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primeiros annos da fua idade os gaf..; 
tou acompanhando a feu irmaó nas' / 
guerras de Portugal , aonde foi o pri
meiro Mefire de Aviz, e fe difl.inguio 
com efpecialidade no efcalamento de 
Santarem. Em Fral1Ga, aonde foi hum 
dos Pares , travou amizade particular 
com S. Bernardo, e o reílo da vida o 
empregou na Religiaó iníHtuida pelo 
mermo Santo, recolhido no Mofieiro 
de Alcobaça, aonde defcanGaó as fuas 
cinzas. Teve D. Pedro eaatura, e for .. 
'ias de gigante, -que empregou em 
muitas occafi6es de honra tanto em 
F ran~a, como em Portugal, até ho-
je com memoria refpeitavel nas tra
dições, e 110S deritos. Toda a vida 
pnlticou as dolltrinas, com que o edu- , 
cára [eu eílimavel Aio D. Fuas Rou- I 
pinho ~ e movido por huma vifaá de 
S. Bernardo depois d~ glorioro no Ceo. • 
fallt<tmente vi veo treze annos, e mor- I 
reo [eu Religiofo em Alcobac;a depois 
de fazer tremer aos Mouros valente., ' 

O zelo Catholico do Conde D. I 
Henrique naá fe fatisfazia fó com ar-
14zar Mef~uitas , fem que ao mermo \, 

tem-
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~mpo . levantaífe Igrejas confagradas Era VU~l 
ao verdadeiro Deos , que ornava de 
Prelados dignos , e enriquecia com 
ma6 liberal. Bem abonavaõ efia ver-
dade as de Braga, de Coimbra , de 
Lamego, de Vifeo, e do Porto, aon-
de refplandecia a piedade, affim como 
nu obras públicas a grandeza; h umas, 
e outras padrões de immertal gloria 
para o leu. magnifico Fundador. Vi-
veo o. Conde 77 annos ; foi fcnbor 
de Portugal mais de dezanove, e pou-
<:os menos feu Governador. Alguns o 
reconhecem Rei ; mas em potencia, 
que quanto aos aétos eIles ró foraó exe-
cutados debJixo do titulo de Conde 
Sobel'ano~ Teve eílatura grande, gran-· 
de alma, grande coraGaó, fon,as gran-
des, prefença formo[a , agrado fem 
afIeétaçaõ, e circuo[pecçaõ natural. 
Foi Pai da Patria ,...-e como tal chora· 
do pelos vaífallos na occaÜaõ da mor-
te, quando elles nec~ffitavaõ mais da 
fua v~da. 
.' Defde o tempo· de S. Pedro de / 
Rates, Difcipulo de Saot-Iago, e pri .. 
(Ileiro Arcebi[po .de Braga~, fe ·confe.p:. 

. Aa ii va-
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maiores, qu~ fe .acháraó nas mefmal J 

Cruzadas., qual era o Conde D. Hen- " 
fique; ifro fendo eIles na narraçaó taó . 
exaCtos, que nomeiaõ individualmente j 
naó Ló todos OS ditos Principes; mas 
a todos os Capitães, que ferviraó na
quella chamada guerra de Religiaó na 
Paleaina. Semelhante filencio naó hc 
para fe imaginar fem injuria, que el. 
Je folfe a!feétado para o Conde, gen
ro., e Chéfc do [oecorro de hum Rci 
taó grande, como D. AtronCo VI., 
intitulado Imperador das Hefpanhas, 
e parente chegado do mcfmo Godo
fredo de BuHl'aó, Rei de Jerufalem; 
Cunhado dos Condes de Flandres, de 
Borgonha, de Tolora , e de outros 
Principes , que fervíraó nas Cruzadas: 
Silencio, que nos convence elegante, 
como. D. Henrique depois de Senhor 
de Portugal, nem foi a alguma deIJas, 
nem já mais fahio das Herpanhas ~ aOIl
de [ó [ervio ao Rei D. Affonfo VI. [eu 
Sogro, rem lhe ir fazer ferviços á Pa
Jefiina. 

CA .. 

I 
j 

I 
I 
1 
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C A P t T U L O IV. . . , 
Dar a.cções do Conde D. Henrique 

depois tple foi Jenhor do Rein() 
de. Portugal. 

As heroicas aCCjoes ., que naó po
dia deixar de obrar o grande valor de 
D. Hl!orique depois dereconbecido 
Conde Soberano de Portugal, mettido 
clle em tantas occafióes ,rodeado de 
Mouros , e para haver de ampliar os 
confins do Domínio eí1:ipulados no feu 
dotc ~ humas tem toda a certeza., oU
~ras naõ p:dra6 de conjeéhln1s pela fal
ta de Monumentos originada, fenaõ 
da ignorancia, da deícuido. Dezano
ve a11110S foi o Conde fenhor de Por
tugal, de(dc o de 1093 ., em que ca
fou ., até o de 1112, em que mor
reo., e fempre trouxe na ma5 as armas, 
já na conquifl:a das Praças de Portugal, 
já ajudando a [eu Sogro na guerra de 
Hefpanha, na5 lhe fervindo o lugar., 
que podia fer de defcanGo, fena5 de fe 
eníaiar neIJe para maiores, e mais glo
riaras fadigas. 

ZH Já 

Eravur,. 
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rr.a ,uJ,.. da ordem vulgar·,. que admirára6 as N a~ 
ç6es congregadas, e aos feus. Chéfes 
mais aguerriJos; que merecêra ao no
vo Rei da mefllla J eruCalem Godofre ... 
do as mais difiintas honras, e hum fen
timento extremo da fua partida: que 
~lle trouxera cOOlfigo o ferro da lan
Ga, que abrira o Lado de JeCu Chrif
to; parte da Coroa de eCpinho~, hum 
~a.pato da Senhora, huma touca da.. 
Magdalena, hum braço do Ev"ngeliC
ta S. Lucas, e que 110 anno de 1099 Ce 
recolhêra a Portugal coberto de mais 
brilhantes glorias. . 

~. A multida6 de opinioes, o tropel 
de dúvidas fobre a pertendida jornada. 
do Conde, feja lio tempo, e annoda 
fua partida , feja fobre em qual das 
Cruzadas eUe fe incorporou, feja fo
bre fe elle na realidade foi , ou dei
xou de ir; i(fo occupou SecuIos de 
cfiudos, levou idades· em difputas, c 
ainda hoje oaõ deixa de enredar alguns 
eCpiritos em controverfias., quando 
com ambas as mãos fe palpaó as ra
zões mais Cólidas , que mofira6, fe
na6 impoffivel, muito ditticultofa Ce:": 

me-
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melbante viagem~ Pondo de' parte a EruuJ~·~ 
'}ue eu acabo de expenderno primeiro, 
paragrafo deíle Capitulo, que he bem 
forte., naõ parece jufio entender~mos. 
nós da circu:nfpecGa6 do. eonJe D. 
Henrique., que foífe eJIe o.:que abrir-, 
fe em Portugal o exemplo Pl\I";'· o Rei J 

D. SebaíHaó paffar o mar a· el1lpenhar-
fe temerarioem huma guerr~ arri(ca-, 
da fem ter regura a fucceífaó da Mo .... 
narquia. 

Os que tem por certa a jornada.. 
do Conde no anilo de IC94 t diz.em· 
que quando fora a clla, já D. Affonfo 
Henriques era njlfçido ,e 'pQT confe-' 
quencia ruas' irmãs, que todas fora5. 
mais velhas" que elle. O Pai tigha ca
fado no anno antecedente de 1°93. No 
de 1094 poperia fer nafcida a primo-. 
genita D. Sancha. Os mais partos das 
outras duas Infamas foraó nos anil oS 

feguintes , naó confiando , que ellas 
na[ceífem gemeas , e o de D. Affon(u 
Henriques foi no anno de 1109, co
mo fe pr6va do irrefragavel tefiemu
Ilho do Livro da Noa de Santa Cruz de 
Coimbra., tres annos antes da morte 

do 
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:lrlwJ,. do Conde (eu Pai. De fOrte, que fe 
efle folfe á Palefiina o faria com me
nos de hum anno de cafado 'I fem filho 
algum, ou deixando a Rainha pejada, 
cu a Infanta D. Sancha nafcida de pou
co: mas aO. Affon[o Henriques de mo
do algum naecido, nem concebido. 
. Depois diGo, o dote de Portu
gal 'I que o Conde obtivera com rua 
mulher 'I na<Sera tanto o que era, co
mo oque havia fero O que era fe con
traia ás terras de Entre Douro c Mi
nho: () que havia fer comprehendia as 
Provincias 'I que correm até aos Rios 
Téjo, e Guadiana , deltinadas para 
comporem o EO:ado de Portugal dota
do ao Conde, e aos feus Succelfores. 
Q.uando eO:ecafou , todas ellas eO:ava6 
em poder dos Mouros, e delle haviaó 
fer arrancadas naO por negociações], 
fenaõ pela força. Juizo algum pruden
te fe deve capacitar, de que o Conde, 
hum Principe taõ illuminado 'I houvef. 
fe de ir empenhar-fe a mil legoas de 

. dHlancia 'I em huma guerra eO:ranha, 
ainda que chamada de Religiaõ; dei
xando defembara'iados, para comett~ 

rem 
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t'cm maiores inCultos ,aos inimigos In"t 
ufurpadores da caCa., que era fua , e 
donde os havia expulCar com armas. 
que levadas ~ Paleílioa poderiaõ dar-
lhe gloria ; mas oaó intere1I'e algum 
ao [eu oovo Dominio, 

Que D. Alfonfo 00 tempo que 
{e diz oaó podia mandar foccorros ao 
Oriente., os fcus mefmos Succeffos o 
comprovaõ. Depois de eaCados os tres 
Príncipes com fuas filhas no anno de 
1093 ; depois delle fazer retirar dos 
campos de Andaluzia a JoCeph 't Rei 
dos Almoravides; eae patrou a Afric~ 
e juRamente receou D. Affonfo, que 
elle foffe refclzer as forças para voltar 
a Hefpanha, de[affrontar as injurias. 
ElIe o temeo tanto, que na roefma Hef
panha na6 foava mais que guerra., {ó 
fe via alliaar gçnte., reparar Praças., c 
contrair allianGas para a fegurança com
mua. Naõ era logo poffivel, que D. 
Affonfo fazendo tantas prevenções pa
ra a defenfa dos feus Reinos, neeeC
íitando de armas., e de gente., pedin
do [oecorros alheios., elle os mandaífe 
das for~as propl'ias enfraqucc:endo, c 

pon~ 



'3S0 .- 'HISTORIA GERAL 

Er. tbJ,. pondo o ERado; nos termos de torna! 
a fer preza dos A frícanos. 

'fumbem he huma demonfira<:aõ. 
'que o Conde D. Henrique 1I0S annos 
marcados da Cruzada, em que o ima
-ginaó fervindo na Palefiina, elle cCla. 
va em Hefpanha no ferviço de [eu So. 
gro. Depois que efie perdeo a batalha 
üe Cazalla , ou de Sagulias, donde fe 
retirou nati fem gloria, e que depois 
della o cafou com fua filha, fuccedeo 
(> defafio do Cid Ruy Dias com feus 
genros os Infantes Condes de Carrion, 
c nelle dizem foi o Conde D. Henri~ 
que o Mantenedol' do campo. Eu re" 
ferirei efia paífagem da Hifloria fucce. 
dida nos annos da pertendida jornada 
do Conde. O Cid havia cafado a fuas 
filhas D. Elvira, e D. Sol com aquel
Jes dous Principes, que eraó dous ex. 
tremas de covardia; e na Ci-dade de 
Valen<;a, depois de conquiflada por 
feu Sogro., déraó elles próvas públi .. 
cas , e vergonbofas da fua fraqueza. 
com Jnexplicavel fentimento do Cid, 
monfiro de valor. Aconieihados por 
{eu tio D. Suero para [c: retirar~m COID 

as 

{ 

1 
I , 
I 

, 
• 



{ , 
\, 

" 

( 

DE PORTUGAL., LI",. VIII. 3$1' 

fls erpofas da fua face., e recolher.Ce Era wlar 
ás Cuas terras., lhe pediraó licença., 
que elle lhes concedeo goílofo ., e os 
acompanhou até a fronteira de CaC .. 
tella. 

, Na jornada., já paffitdo o Douro, 
e defertos de Berlanga., lugar a propo
:fito para o Ceu inCulto inaudito.,' 01 
Condes deCpedira6 parte da famitia a 
de1 i gencias afFeétadas., e com os atre- , 
vidos da fua facça6 levaraõ as Prince-
2as pura o mais intrincado do boCque, 
<1efpira6.nas ., açoutara6.as ., fcrira6-
fiaS., e lhes fizeraõ os mais inColentes 
defprezos, valentes com as Damas 01 
dous maiores covardes entre os ho
mens. Deixando.as ao defamparq., con
tinuáraõ a jornada, e ellas dcvêraõ 
a vida ~ e o remedi o das feridas a hum 
Fidalgo chamado D. OrdoTlho, que 
acaCo paffára, ~ as fizera cura r em h u
ma Aldea. O Cid., incapaz de Coffi'er 
'huma injuria taó enortl'e ~ tlefafiou os 
Condes., a que D. Afi<mfo mandou 
lhe refpondefiem; bateo-!"c com ellcs; 
'Venceo·os; affillira6 o Conde D. Hen
Tique, e reu primo D. Raymundo Ue 

Bor-
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irá wlg. Borgonha, como Juizes ao combate; 

e logo depois as Princezas tornáraó a 
.cafar, huina que foi a D. Elvira .. com 
D. Ramiro., filho do Rei D. Sancho 
de Navarra., outra. que era D. Sol. 
com D. Pedro, filho do Rei de Ara
gaó do meCmo nome. Logo he impor.,. 
tivel, que o Conde D. Henrique efii
velfe ao mefmo tempo affillindo CID 

. Hefpanha ao defafio do Cid., e fervin,:" 
do na Paleflina no exercito dos Cruza. 
dos, Ce aei! Co efie defa60 foi verda. 

" deiro. 
Sem me fazer a menor eCpede a 

iabula da conquifia de Lisboa pelo Rei 
D. AfionCo no roermo anno de 1093', 
em que o Conde caCou, por naó ter 
.havido tal conquiCla , que fervia de 
hum dos augmentos mais fortes, de I 
que Ce valiaó os que negava6 a paífa- J 
gem do Conde á PaleLlina., fem que 
atégora algum Hi/loriador fe valeífe 
.das folidas razões ., que eu acabo de 
expender , na6 Cei fe por ignorancia., 
fe por falta de indagaça6 , e calculo 
dos tempos : eu vou a concluir e/la 
mate ria dizendo , que em todos os an- , 

110S 



J 

~, 

( 

DE POl-'I'UGAL., LIV. VIII. H 3 
110S' que corrêraõ, ou Ceja do de 1094, Er,vIlJe· 
ou do de 105)6 .; em que prindpiáraó 
as Cruzadas á Terra Santa., até aO de 
II 12., em que falleceo o Conde D. 
Henriq oe ; fe achao nos noifos A rchi-
vos em todos efi'es annos., com bem 
po;Jca interpolaçaó de tempo., muitas 
doa~ões feitas , e aainadas pela pIO-

pria maó do Conde.. naõ por procu-
rações mandadas da Paleílina nos· Ceis 
imnos., em que o repre[entaó nella Te
fidente. 

Em fim., quando eu na minha 
Aula da Nobreza efcrevi a Hiíloria das 
Cruzadas, vi muitos Authores que as 
tiveraõ por particular aifumpto das Cuas 
compofi~óes. Sei de outros ., que no 
mermo tempo das infelices Cruzadas., 
de que á Religiaó naõ refultaraó mais 
interetfes ., qoe perder a Europa mi. 
lhóes de homens, atear a ernulaçaó in
cendios de difcordias entre os Prínci
pes, foffrerem os LJtinos immenfas 
injurias, e perfidias dos Imperadores de 
Conílantinopla : nem hum f<S daquel
tes Authores faz memoria de hom Prín
cipe taó alto, parente conjunto dos 

TOM. ll~ Z maio-
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maiores., qu~ fe acháraó nas mermal 
Cruzadas., qual era o Conde D. Hen.. '! 
rique; Hl.o fendo elles na narraçaó taó i 
exaCtos., que nomeiaú -individualmente , 
naó 1ó todos os ditos Principes ; mas 
a todos os Capitães, que [ervirao na
quella chamada guerra de Religiaó na 
Paleaina. Semelhante filcncio naó hc 
par. fe imaginar fem injuria, que el. 
le foíre alfeétado para o Conde., gen. 
ro., e Chéfc do fpecorIo de hum Rei 
tao grande, COliJO D. Afronfo VI., 
intitulado Imperador das Hefpanhas, 
e parente chegado do mefmo Godo.. 
fredo de Bull1'ao., Rei de Jerufalem ; 
Cunhado dos Condes de Flandres, de 
Borgonha, de Tolola , e de outros 
Príncipes., que lervíraó nas Cruzadas: 
Silencio., que nos convence elegant~ 
corno. D. Henrique depois de Senhor 
de Portugal, nem foi a alguma dellas, 
nem já mais fahio das Hefpanhas • aon
de [ó fervio ao Rei D. Affonlo VI. [eu 
Sogro, [em lhe ir fazer [erviços á Pa
Jeílina. 

I 
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C A P I T U L O IV. 

Das acções do' Conde D. Hmriqlle 
depois qlle foi Jenho,. do Reino 

de Portugal. 

As heroicas acções., que naó po
dia deixar de obrar o granJe valor de 
D. Hl!nrique depois de reconhecido 
Cotlde Soberano de Portugal, mettiJo 
elle em tantas occafióes , rodeado de 
Mouros , e para haver de ampliar os 
confins do Dominio eO:ipulados no feu 
dote: humas tem toda a certeza., oU
~ras naõ p:dfaó de conjeéhtrlls pela fa.l
ta de Monumentos originada, fenaó 
da ignorancia., do deCcuido. Dezano
ve anllOS foi o Conde fenhor de Por
tugal, defde o de 1°93 , em que ca
fou ., até o de I I 12., em que mor
reo, e fempre trouxe na ma5 as armas, 
já na conquill:a das Praças de Portugal, 
já ajudando a [eu Sogro na guerra de 
Hefpanha, na5 lhe fervindo o lugar, 
que podia fer de defcanso, fenaõ de Ce 
enraiarnelle para maiores., e mais glo
rio[as fadigas. 

ZH Já 
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Já O Rei D. Affonfo conta~a igual~ 
mente muitos annos, e muitas vid:o
rias; já os pezos da velhice, e das ar
mas lhe enfraqueciaó os membros; já 
a expcriencialhe molhava, que aos 
oitenta anllos dos Potentados fe fe
guem trabalhos, affiicçaó, e dor; 
quando Jofcph, Rei dos Almoravides, 
acabava a vida cm Africa, e nos Ef
tados della lhe fuccedia, juntamente 
com os de, Hefpanha, o arrogante 
Mouro Hali, que ell:abelecia a Cubli
midade do caraéter em fe dar a conhe
cer por inimigo implacavcl dos Chrif
taos. Efie Principe, apenas fe vio Rei, 
ajuntou fOl'l,as monll:ruofas para com 
ellas paffar a Helpanha, e cortar nele 
la de hum golpe todas as gargantas. 
Os Mouros mais bravos do no1fo con
tinente fe lhe incorporáraó, e com 
elles AlmanGor , rerpeitado entre o, 
feus por hum raio na guerra, na rea
lidade terror de algumas das nolfas gen
tes, que lhe experimentáraó a corage. 

A efie aperto das Hefpanhas aco
dio o Conde D. Henrique, mais for
temente movido da. cOllfiderac;aó dos 

an· 
., 
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.nnos-:, : e: achaques de feu 'Sogro, que 'Era w]g. 
o impo{ftbilitavaó para. Jahh' acampo, 
cJer ~a: flJa prefença ''I comO. antes., a 
alma dos\ foldados. EUe achou o exer-
cito promptb, e a expedic;a5 encarre
gadaao lnfante D. Sancho, de idade 
de, do~CI' aflnbs., unico Príncipe varaó 
naCcido da Moura Zaida,: ou Ifabel, 
que havia fucceder a feu Pai., e nomea-
do dircét~ dO mefmo Infante para as 
expedic;6és.militares ao experimentado, 
c aguerrido ,Chéfe D. Garcia., Conde 
de eabra~ 'que, era Ceu Aio. Nos cam-
pos- :de Uclés fe· encontrára6 os dous 
exercitos ': ,Hes mutuamente Ce olha-
ra6 com, refpeito; mas nenhum fe ef-
curou á batalha. Elia foi das mais fan
guinolentas , bem dirputada, e o ruc-
ceífo deo à conhecer a falta., que nel-
la fazia o braGo., ou a fortuna de D. 
Affonfo. Tudo abatêrao os :Mouros; 
rompêraô o efquadra6., em que hia o 
Infante; atropelára6-oo ; o Conde D. 
Henrique Ce lanGou fobre elle para o 
defender ., recebendo muitas feridas., 
naó póde impedir., que lhe tiraífem a 
"ida; morrco o Conde de Cabra com 

ou-
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outros feteCondes.. e foi I gel'11,.a der'; (' 
rota, o ellragO 't. e incollfolavel a do" I 
em n. Affonfo ,como dizem. Autho .. 
res Hefpanhoes, ePortuguezes:' ' 1 

Dous grandes ellimuloS"'caufou a ! 
batalha' de Uclés nos dilatados'animos j 
do vencedor ~ , e do vencido'~' hum em I 
Hall , e Almàri'l0r procurando ',outra I 

occa{]aófe,llielhante, queJhes'afiállfa• I 

Vi o domrnio 'de toda' 'HeCpanha ' ; o 
outro em D.;Affonfo, que vemo~ cao. 
Gado 'J' e enferílJO ~ fe: ,p 1:' parou Aotre" 
pidó, ~ poderofo para lhe'vingolr, J af ... 
fronta. QU3l raio defpedido da nbv~m. 
que aonde encontra mais: forte a' refif~ 
tenda ., ahi emprega tom, maior imo; 
pulro o tiro; allim D. Affonfo ,. faindo 
com rapideZ de Toledo, talou toda 
Andaluzia, pilhou os campos ~ rendeo 
Praças, c plantou os [eus arraiaes fo
bre a rerpeitavel Cordova. Aqui o bur
cáraó os Mouros., e o roefmo foi fe
rem defcobertos, que envefiidos. En
tráraó a [altar no campo cabe<;as, e 
turb-antes, bl'a'l0s felll largarem as eC. 
padas., pernas que Ce dei xa vaó cortar 
para naó fugir; e o noifo Conde D. .. 

Hen. 
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Henrique vendo a.Almançor., foi II el- Era w'r : 
le com a lança endUada - para pagar . 
com a fua vida a morte., que dera em 
U dés ao Infàme D. Sancho; do primei-
ro bl?te tirou com AlmanGora terra; 
poz-fe em cima delle ~ t quando hia 
a cortar-lhe a cabe<;a, felembrou, que 
(eu Sogro mais eaimaria. o prefelltc 
detle homem vivo para cUe o ver mor-
rer. ., 

O 0011'0 Conde entregou a A lman
Gal' prefo ao valerofo Diogo O\'donez 
para o aprcfentl1: ao Rei D. Affonfo, • 
<Jue logo o mandou fazer em peda<;os. 
Foi '1) Conde profeguindo a vidoda na. 
teaa de hum efquadraó da Cua gente; 
bem. imitadora da corage do Chéfe; 
rompeo a frente das eCquadras dos
Mouros até lhes Cair pela retaguarda,.. 
donde outra vu carregou fobre elles,.. 
e já pelo feu lado nao fe ViOlõ fendi 
Mouros mortos ., - MOUTOS cortados ,
Mouros fugindo. Com ena viétoria 
taõcomplcta Ce defpicou Hefpanoa, 
foi vingada a morte do Infante D. San
cho., as armas vencedoras renderaó 
Cordova, ruarchau6 a fithu Sevilha; 

D. 
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Era \tUl,. D. AffonrQ obrigou'os Almoravides a 
recolher-fe apreffad~s para Africa; el-' 
le foi recolher aS. palmas dos· triunfos 
em Toledo, e o Conde D. Henrique 
voltou para defcançar em novas gucr
ras a Portugal. ' . 

Ainda que elle' tinha DO leu do
minio as Ciqades do Porto ~ Coimbra. 
e Vifeo, na vinda', para o Reino alen-' 
tou a Corte na Villa de Guimarles, 
donde rahia a' dilatar asconquiRas, e 
a invadir as terras dos Barbaros , que 
foraó . vencidós em dezafete batalhas 
campàes, além de outros. muitos cho
ques. Os feitos em armas, que feriaõ. 
obrados em tantas occafióes, fique á: 
ponderaGaõ dos inllruidos, já que o 
empenho que OS Portuguezes tinbaá 
de obrar calados, 1105 roubou as me
morias . do pairado ,aelle_a gloria do, 
futuro~ A vifia do Principe na face do 
EClado,- e na tefia das tropas, he cer
to fez mudar o femblante aos nego
cias de Portugal, melhorar de fortuna. 
e aval1~ar a reputaçaó ; que nada in
flamma os erpiritos .par·a obrarem he
roiCidades como a viLia dos Soberanos 

[cm 
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(em' accidéhtes de delic:idezÍl ';' que lhe Er~ ·vul,. : 
facramerítem a Magellade. 
. Havia entaõ em Lamego hum Jlo1 

Rei, poderMo chamado Hecha ~ feuda-
tarjo de D. Henrique, que parece er. 
perava a fua volta a Portugal ,para fc: 
na() 'molhar covarde fe execlltaífe a 
ubelliaó intentada com elle aurente. 
Com exercito- numeroro, talou o Mou. 
r..o' as terras 'do Conde, em que fez 
con fideraveis prezas ., que conu uzia 
fatisfeito ,quando elle lhe rahia ao en
contro, acompanhado de Egas Moniz, 
~ue depois foi, Aio fcmpre lembrado, 
de feu filho. o Rei D. Affonfo Henri-
ques, para lhe 'pedir a reíHtui<;aó da 
preza, e tomar contas da divida da 
rebelliaó. Em huma batalha 00 cume, 
e nas faldas da Serra Secca pagou elle 
tudo de contado ~ até com a: entrega 
ti liberdade., e da da Rainha Axa Ao·', 
%.ures fua mulher, que encontráraó a' 
fortuna na deCgraça., abraçando o Chrif
tiani[Hlo pelas catholicas perfuasões do 
Conde. , . 

Os vafiàl10s Ce ercandali(áraõ da 
~ 

..'! 'mudan~a de Religiaõ do [eu Rei He· 
cha, 



367. .. HISTOi.IA GERAL 

EraYUl,.. cha, e nalS quizeralS recebeIlo na Cor: 
te; mas elle patfando á de Guimarães, 

. i e pedindo a protecçaó de D. Henrique .. 
efie Principe em lha conceder ao mef. 
mo tempo augmentou a gloria das ar
mas., e fez lançar á eh ri llandade na .. 
quellas terras mais fundas as raizés •. 
Bem afligados os revoltofos., fe eoil .. 
nncionáraõ o Conde., e.o Rei,. ro~ 
gando cfle ao eeu bemfeitor, que pa ... 
ra o deixar na fua aufeneia I coberto 
dos infultos dos vaífallos perfid9s , en';" 
carregaífe a guarda de todos os PÓfOS 

a Fidalgos Portuguezes. Condercende~ 
o Conde em tudo quanto Hecha pet
tendêra., e deixou por Chéfes das Co
marcas a homens de tanta importan
da, e de tal carader, como eraá Egas 
Moniz .,D. Garcia Rodrigues., c D ... 
Palo Rod.rigues (eu. irmaó .; ELles Fi~ 
dalgos. hum freio tanto de firmar a 
desbocada Coltura dos' Barbaros., que 
o Rei manejava fem. receio as redeas 
do governo., e elles tiveraó de parar 
a carreira da revolta •. 

J 106 Em quanto o Cotide fe entreti-
nha neflas , e outras aC'ióes digoas 
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der1e, e dos vaff.iu,os" qoe é6.mmsn- Era vulg., 
c:1ava; o'Rei D. AHonCo feu f~ro oe;..· 
cupava a 'velbice nneranda, nús 'Cu1-. 
to~ da Religia6 ,~m horilontar: bem as 
cartas ~de tod.ts,:as';virtudes p:tra naó: 
errar o :porto na viagem da Eternida'-
de, com edificar~em Toledo, e outras 
partes de Hefpanht;'Mófieüós ~!;ceon...' 
vemos de ,grarrde 'f;\brica "que -'até: 
hoj~ fdryem de ,immortae$ pa.dl'õeS'·á~ 
fua,memoria. <~"'.aÕ ':menos .attento áf 
f.'o.cceJfaÔ do. Reinq ,.que peTdél'a:ava~\ 
To.uia-na imÍÍ1arora morte do Inf.mter 
D., Sanoho '; dltJquizeta nornearlogo 
Sool!eífor a Ceullcto D. Affonfo, filho' 
de D. Urràca.~á:vLúvÍl de Raimundo de' 
B(Jrgonha; mas defconColuva.o a idade· 
muito tenra delle menino, qu:ml1o o' 
Ellado de HeCpanha pedia, hum Rei 
com mãos fortes para as arn1as, cheio 
de luzes para a penetl'aca6 dos nego-

.elOS ,com, cabeça pr~dente para o 
acerto das rerolu~óes , e dos confe· 
lhos. 

Ncfias perplexidades , e porque 
.fuafilha. D. U rraca., Senhora do Hei. 
llO , lJaó fe conduzia na viuvez com 

a 
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• honeffidadc' correfpondente á gravi! 
dade do efiado .,. e· .carader. da peffoa ; 
1) •. Affonfo determinou. c.1Calla fegunda 
'Yez com Principe . ., que tiveflÃ: braGas 
para lhe prender .as Colturas.,·J! bom
bros para Cufientar .na .vida deli. o pe
zo da Monarquia. ·Entendia6 os Gran
de. ,~q.ue havia6 imbas as qualidades 
M Conde de Candefpina ., hum dos 
Senhores mais poderofos de Hef.pa
oha; i (lo com o detigllÍo ., de que Prin
dpe· Efirangeiro .,. por,marido de D.: 
U r·raca., naó os governaffe ~m quanto 
eUa viv~fi'e. . Longe dcOies fentimentos 
D. Affonfo., elle ·fez o caramento com 
D. Affonfo I • ., Rei .de AragatS. chamado 
o Bátalhador: Devifa., ·que dava a cC). 
nhecer ., que era o P.rincipe ., de que 
Hefpanha neceffitava para Regente da 
mulher, e do Reino. : · 

O. Mouros natS davaó ao noifo 
Conde inaante de focego. Ali Haben 
Jofc:pb • que era hum dos feus Reis 
mais poderofas , fitiou Cpimbra com 
efquadr6es numeroros. As vozes do 
aperto ., em que a Praça fe achava, 
acodio o Conde: elD· peifoa réfoluto • 

{!I, 

I .. 

I 
I 

! 

( 
( 

J 
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faJvaJIa, ou a fazer completo' o triolli- Era YUI~ 
fo dos Mouros com.a fua ruina •. Ou-
tra tinha de fer a fôrte " oaó valendo 
aos Barbaros o número.; e a corage 
para deixarem de juncar de cadaveres 
os campos de Coimbra, de fugirem 
(em acordo., de enriquecerem os ChriC-
tãos com cativos, e dcfpojos. Aprovei-
táraó-fe da diverfa6 de Coimbra os 
Mouros de Cintra', e de outrosluga-
res vifinhos para facodirem o jugo, 
e naó pagar os tributos. O Conde os 
reduzio ao feu dever; mas eUes tendo 
outra occafiaõ de fe revoltar, cOllfer-
'Wára6 a liberdade até ao tempo do Rei 
D. Affonfo Henriques. 

Em novos empenhos tinha de fe· I I 0.5) 

metter o nolro Conde na falta de feu I 

Sogro D. Affonfo 4 que naó promettia 
. d"uraçaõ. Quando eae Soberano fe oc~ 
cupava com o maior deCvelo em repa- . 
rar às furtificaGões de Salamanca, e 
de Segovia muito arruinadas nas ulti
mas guerras com os Mouros., O alfaI
tou a morte em Toledo aos 79 an1105 

da fua idade., e 43 de Reinado: Prin. 
~ cipe pio, e Catbolico , modefio nas 

pl"of- . 
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.,.~. profperidades, 'conLlaritenas dcfgrai as9 

-jufto em obrar , :, fabio em prover '" 
'1'cmúncra'dor das virtudes, inflexivel 

, ~Q'r: caO:igar PS' vicios~ Quando Befpa
nha JeDtia a .incomparavel perda do [cu
Rei Heróe roubado pela morte ,Por. 
iugal fe enchia -de prazer no,uafcimen_ 
to do [eu Principe D. Alfonfo Henri
ques', unito Varaõ, que tinha de fer 
feuprimeiro Rei,1 e Progenitor de 
muitos Heróes Reis. . . 

ruo '. . Pelo dominio que o Gonde D. 
Henrique tiniu em Afrorga com titulo 
de Condado, como fica dito , e por 
Galliza até ao Cafiello de Labeira., 
hum anno depois da morte de D. Af
fonfo elle fe deshouve com os Leone
zes, e Gallegos, chegando a defeon
tianc;a a público rompimento de guer
ra. Ganhou o Conde em Leal> algumas 
terras, e em Galliza a Cidade de 'fur 
com a fua Comarca. Se elle teve ellas 
'Vantagclls, e reduzio a Cidade de Leaó 
a tal aperto , que o Rei D. Affonfo 
de Aragaõ, e Navarra o Batalhador, 
convinha fe lhe entregalfe, fc no erpa
SO det:}úatro mezes naó falfe [occor~i~ 

da: 

I 
,I 

I . 
'j 
.... , 
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.c1a.: os Mouros Ce aprovcitáraó da au" ~nul • .; 
fenda do Conde, e tomáraõ Santa-
zem, que fi:t.eraó PraGa de armas reC
peitavel até ao tempo de D. Affonfo 
Henriques, que a reconquHlou antes 
por força das oraç6es de S. Bernardo, 
que pelo valor das fuas armas. 

Como o no«o Conde eílava em 
Aflorga Soberano, e os Grandes de 
Hefpanha naô goflára6 do cafamentó 
da Rainha D. Urraca com D. AfIonCo 
:0 Batalhador ; . a refpeito da Tutoria 
elo menino Affonfo , filho da merma 
Rainha, e de feu primeiro .marido D. ,
Raimundo de Borgonha: os efpiritos 
fe deshouveraó, e o Conde tomou . 
partido contra as idéas do Batalb~ldor. 
Varias ,ézes foraó as fuas armas ven
cidas pelas do Conde, que fe encarre
gou do Pupillo ; mas defgofiado das 
contínuas defordens. e inconílal1cias 
intoleraveis da Rainha, que Ce. decla
rou formalmente contra feu mefmo 
marido; o Conde, como Cabio, mu
dou de conCelho, e feguio as partes 
do Batalhador , .ajudando-o a derrotar 
as armas de outros Pdncipes, que fe 

ha-
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haviaõ deCembainhado a favor da met-
ma Rainha. ( 

Efies empenhos do Conde em tao- I 
tos, negocios facilitára6aos Leoneze. 
a refiaura<;a6 de quanto tinhaó perdi- , 
~o, quando eíleve aurente de Aftorga, I 
que tambem, Ce levantou contra elle. I 
Marchou o Conde a recobralla; mas ! 
a morte lhe impedia o logro da em- I 

preza, e pÔz termo a huma vida igual .J 
Ilas glorias, e nos trabalhos. Os var. .11 

{alIos, que o amavaõ, ficáraó com as 
eoraGões partidos, mais fenfiveis, tan-
to pela falta do feu valor para as oe
ea{tóes , quanto pela tenra idade do 
Infame, que na de tres annos, inhabil II 

para os negocios de hum Efiado no-
vo, apenas fervia de meio aliyio á I 

{audade. O feu cadaver foi trazido á ~ 
Cidade de Braga, e collocado na Ca.. • J 
pella dos Reis ,. aonde efiev'e até ao • 
anno de 15 1 ~ , em que o Arcebifpo D. 1 
Diogo de Soufao trasladou com os 
olfos da Rainha D. Therefa fua mu- • 
lhe r para a foberba fepultura , que I 
lhes mandou lavrar na Capela mor da . 
Sé. , 

O· I 
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t O Conde D. Henrique foi hum Era vul,. 
Príncipe intrepido., cheio de magnaniI' midade, rodeado de prudencia, aeau

;/! telado em difpÔr., affouto em execu
:> tar, fabio em prevenir., o mermo ho
,.' mem em ambas as fortunas , grato a 

(eu Sogro, que o enriqueceo, reco
ahecido a Deos ., que o fez grande, 
nas expediGões militares audaz , nos 
cultos da Religia6 piedofo. Elle· teve 
quatro filhos legitimos, que foraó, a 
Infanta D. Sancha, mulher do Conde 
D. F ernaó Mendes; a Infanta D. U r
raca , que carou com o Conde D. 
Bermudo Peres de Trava; a Infanta 
D. Therefa., mulher de D. Sancho N u
nes Barbora, grande Senhol' em Galli ... 
za ; e o Infante D. Affonfo reu Suecef .. 

,.for , que narceo em Guimaraes a 2S 
,. de J ulh~ de I 1°9, como confia do 

Livro da>Noa de Santa Cruz deCoim
lna, que tirou todJ,s as dúvi4as taó de
batidas fobre o anno certo do nafei.· 

;:. mento defie Principe. 
\: Fora do matrimonio, e em mu
.; lher de qualidade teve o Conde D. Hen. 

rique filho a D. Pedro AffoQ[o, que 01 

TOM.II. Aa pri-
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primeiros Innos da fua idade os gar~ ( 
tau acompanhando a feu irma6 nas I 
guerras de Portugal ., aonde foi o pri
meiro Mellre de A viz, e fe diílinguio 
com efpecialidade no ercalamento de I 
Santa rem. Em FrallGa, aonde foi hum 
dos Pares., travou amizade particular 
com S. Bernardo., e o rello da vida o I 
empregou na Religiaó inllituida pelo I 

meiino Santo, recolhido no MoReiro 
de Alcobaça, aonde defcanGaõ as fuas 
cinzas. Teve D. Pedro cllatura., e for .. 
'ias de gigante, qUt empregou em 
muitas occafi6es de honra tanto em 
França., como em Portugal., até ho-
je com memoria refpeitavel nas tra
diçóes, e 1105 ercritos. Toda a vida 
praticou as doutrinas., com que o cdu
cára [eu ellimavel Aio D. Fuas Rou .. 
pinho ., e movido por huma vifa6 de 
S. Bernardo depois de gloriofo no eeo, 
fantamente viveo treze annos, e mor
reo feu Religiofo em AlcobaGa depois 
de fazer tremer aos Mouros valente. 

O zelo Catholico do Conde D. 
Henrique naó fe làtisfazia fó com ar .. 
JAZar Mef~ujtas , fcm que ao mefmo 

tem-
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1kmpo levantatfe Igrejas confagradas Era w"'t 
ao verdadeiro Deos ., que ornava de 
Prelados dignos , e enriquecia com 
ma6 liberal. Bem abonava6 eita ver-
dade as de Braga , de Coimbra , de 
Lamego., de Vifeo., e do Porto, aon~ 
de refplandecia a piedade, affim como 
nu obras públicas a grandeza; bumas, 
e outras padróes de immartal gloria 
para o (eu magnifico Fundador. Vi. 
veo o. Conde 77 annos ; foi fenhor 
de Portugal mais de dezanove., e pou-
cos menos feu Governador. Alguns o 
reconhecem Rei ; mas em potencia, 
que quanto aos aétos elles fó foraó exe-
cutados debJixo do titulo de Conde 
Sobel'ano~ Teve eítatura grande., gran-
de alma, grande cora(jaó, fonias gran-
des., prefença formo[a ., agrado fem 
affeélaçaõ., e ci rcunf pecçaó natural. 
F ai Pai da Patria ,/e como tal chora-
do pelos vaífallos na occa!ia6 da mor-
te., quando elles neceílitavaó mais da 
fua vtda. 

Defde o tempo de S. Pedro de , 
Rates, Difcipulo de Sant-Iago, e pri- . 
~eiro Arcebi(po de Braga., fe confep,-

. Aa ii \'a-
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.... fUI" vava6 cm Portugal velligios da vida 
Eremitica na peífoa de Felix., que vi
veo embrenhado nas montanhas de Ra
tes junto á meCmil Cidade. Agora., na 
vida do Conde, Ce vio eUa renovada 
nas efpelfuras da Serra de Olfa., em 
cuja altura pozera6 os pés Var6es., 011 
Gigantes taó eminentes ., que davaó 
com a cabec;a no Cco. Ainda hoje 
nos edificaó DeRa refpcitavcl foledadc 
os bcrncmeritos filhos do grande Ere
mita S. Paulo, que com os feus fan
loS exerci cios faá colunas da Igreja Lu .. 
fitalJa. 

Finalmente oConde D. Henrique .. 
que fendo Principe de taõ alta linha .. 
gem podia ufar das Armas da faa ca .. 
fa de Borgonha 't elle naa quiz appa,re
cer em Hefpanha fen:ló com as que 
merecelfe, o feu valor. Depois de obra ... 
das muitas faGanhas ; certo, cm que 
cada homem fó deve ter por feu aquil .. 
lo que obra, porque o que nós naó 
fazemos., e fómente o herdamos., ape ... 
nas lhe podemos chamar nolfo : elle 
emao formou afcu Efcudo com huma 
Cruz azul de duas taxas atraveífadas j 

a 

I 
I 

I 
I 
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a' Cruz como marca do feu Chritlia- Era vul,. 
njfmo., piedade., e rcligia6; a côr co-
mo devifa em obfequio, refpeito , o 
lembraoGa á fua cafa de Borgonha; 
que fempre ufára das bandas azuis 't 
que era a côrdo campo dás Armas de 
Franc;a, donde a de Borgonha defcen':' 
dia. . 

CAPITULO V. 
A. Rainhll D. Therifo governa o Rei", 

de Portllglll, de qlle erll Jenhor" 't 

depois da morte do Conde D. He1lri
gue [ell marido., e na menoridade tk 
Jéu filh, o 1'lf41Jte D. Llffonjõ He. 
riqlles. 

As Fabulas, que efcr:verad, e as 
qui meras., que organifára6 os Hi fior.ia. 
dores Portuguezes., refped:ivas ás attas 
peífoas da Rainha D. Therefa .~ ede 
reu filho olnfante D. Affonfo Henri
ques., ambas nos rafgos das fuas pen
nas taó desfiguradas: eu as devo tratar 
ao largo , confutallas, convencellas 't 
defcobrir a Cua ialfidadc , c molhar 

cO-
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como· aquelles ECcritores os precipitou f 

a pouca exacc;aó, ou a muita authori- I 
dade .. que para ,com elles tiveraó as 
erradas vozes populares, e poder en
trar na narraçaó da vida do Rei D. Af. 
fonfo Henriques , em outro Tomo. 
livre dos tropeços, em que elles ca
hiraó, e fizeraó cahir a muitos : natu~ 
reza do erro, que fempre Ce propaga, 
e encontra feéfarios applicados para 
~he introduzirem com fofifmas algumas 
apareneias de verdade. . 
: Deve.Cc pois faber, que ~ Rai
~ha D. Therefa fobreviveo dezoito an-
110S ao Conde feu marido, c gover
nou a Portugal dezafeis , largando.o 
a feu filho D. Affonfo Henriques dous 
annos antes da morte, contando elle 
dezanove deidade. ElIc tinha tres quan
do faltou [eu Pai, e enta6 era Gover. 
nador dcCoimbra D. Fernando Peres 
de Trava, Conde de Trafiamara, ir
maó de D. Bermudo Peres de Trava, 
que havia cafado com a Infanta D. 
U rraca. A clle Conde imagináraó os 
l1olfos Hifioriadores cafado com aRai. 
·nha D. Therefa logo. depois da morte 

de 
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I 
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de reu marido O. Henrique .. 'entre to- Era vuJg~ 
dos com efpecialidade Manoe\ de Fa-
ria c Soufa ') de paffagem no [eu Epi-
tome .. e Europa Portugueza ~ e muito 
de affento nas Notas ao Conde D. Pe-
-dr'o .. aonde o naõ fentencea menos .. 
que por infallivel. Ora elte pertendi:' 
do cafamento., e1le he huma das paf-
(agens mais principal. e importante 
da vida de D. Affonfo Henriques; elle 
a origem de tantas fabulas .. e erros: 
elJe a nuvem, que e[curceia o Sol das 
virtudes de hum Rei juílo') e de huma 
Rainha piedofa: ene em fim conven-
cido de falfo deílerra na hiHoria de 
ambos os Principes os abfurdos, e ef
cal1dalos .. que lhe introduzio a igno-
raneia .. e imprudente credulidade. Em 
(e fazendo certo') como na realidade 
~ be, que naó houve tal cafamento .. 
por confequencia legitima fica6 evi-
dentes todas as outras falGdades de fer 
a Rainha prefa em ferros por feu filho; 
a guerra, que elle lhe fez, c ao padraf-
to.; os foccorros .. que lhe trouxe feu 
Cobrinho o Rei de Leaõ., a novella do 
Birpo negro , que o Rei D. AJfonfo 

fa-
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EraYUlg. Cagrou, e obrigou a dizer-lhe Mitra t~m 

ordens; o conto do Cardeal, que veio 'I 
de Roma enfinal'"lhe a doutrina Cbrif .. 
tã, e elle quiz matar; o ouro, e pra- I, 
ta, que lhe roubou na retirada para 
Roma; a jornada de Egas Moniz a To
ledo 'Para Ce aprefentar ao Rei, a fua I 

mulher, e filhos nus, e com cordas 
io pefcoc;o para o o fatisfazerem, e pa
gar com as vidas , na6 querer D. Affon
Co Henriques convir na tregoa, que 
clle em (eu nome lhe promettera, com 
outras patranhas dena gerarquia. 

Se enes cafos todos, ou algumas 
partes delles na realidade acontecêra5 t 
e variáraó pouco na effencia, e acei
-dentes, ha quem penfe , que eHes fuc .. 

o cedê~óem Callella, e que o povo 01 

corrompêra " e imputira a Portugal 
peJa identidade dos nomes das pelfoas; 
que nelles 6zeraõ figura; pela feme
-Jhanc;ados empregos, que ellas tive
ra6, e pela formalidade das circunllan
das, de que fe reveníra6. Em quanto 
ao. caCamento da Rainha com o Con-

, -de de Tranamara, fonte de todos os 
outros ,erros, a fua infubíiftencia foi 

bem 

, 
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f 
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~ír bem convencida pela fevetidade do E""fUl,. 
'~I; Doutor BrAndaõ no terceiro Tomo da 
:", ,Monarquia LoGtana, pelos nervoros 
I' argumentos de Duarte Nunes de Leaó, 
;11 e pelas razões concludentes de D. r ofé 

Barbofa no Catalogo das Rainhas de 
Portugal. Elles citando documentos 

:; incontrafiaveil , argumentando' com' 
"' folidez, e dando provas de convic~aõ, 

deílruíraó a authoridade de ManocL 
./ de Faria, e dos precedentes Authores, 

que elle feguio. Ora eu naô defrauda .. 
rei aos meus Leitores na infirucçaõ ... 
• mm das calumnias imputadas á Rainha' 
D. Therefa., e a reu filho D. Affonfo 
Henriques., como na narraçaó., "e pró
vas da fua falfidade para ficarem logo 
{abendo', que D. Affonfo fempre rer. 
peitou., e venerou a D. Therefa como 
{eu filho, e que D. Therefa em todos 
os annos de viuva attendeo , e amou 
a D. Affonfo c.omo fua Mãi. 

Pozeraó pois na face do mundo 
as penDas dos Hifioriadores o pompo
foornato do cafamento da Rainha com 
as plaufiveis circunllancias., de quo 
-apenas fallecêra o Conde D. Henrique t 
" . el-
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ena fc cafára com D. Bermuda Perei 
de Trava, irmaõ do Conde de TraC. 'I 
tamara D. Fernando Peres de Trava, 
que ell:ando-Ihe inclinado, a tirára a 
feu irmaõ', c fe cafára com ella: Que I 
o D. Bermuda entaó recebêra por ef
pofa a Infanta Df Sancha fua enteada, 
filha da mcfma Rainha: peccado" que: , 
clle entcndco expiar com a fundaçaó 
do MoA:eiro de Sobrado em Galliza. .I 
• Ora depois de ta6 mal reprefen. I 
&ada efia loa para convidar as auen
çóes ; [ahe a campo' fazer a fua pri
meira jornada o Infante D. Affonfo I 
Henriques na idade de tres annos, pa
recendo na tefia dos exercitas para ful
minar raios de furor contra fua Mãi., 
e padrall:o , que lhe haviaõ ufurpado 
o Reino, taó feliz na primeira expe
diçaõ militar, qLle rendêra fobre a mar
cha as Praças de Neyva , e da Feira 
em terra de Santa Maria ~ conquHlas,. 
que elle elegeo para Praças ge armas, 
donde continuamente ataCava a feu Pa
drano fem lhe dar defcanço. Com pou-
co intervallo de tempo .105 6gura6 aos 
~res Principes, Mãj, Padrallo, e ~ .. 

. lho , 
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1 ,~l H1o, congregados emGui marães ~ I u- Erá \'ulg;, 
;~! gar, que elles elegêra6 para as confe-
.' rendas., e ajufies; mas que na!) con-
'j'l vindo, D. Affonfo, que entaó teria 
~. pouco mais de quatro annos .dera6ára. 

,,' 

:1 

a todo o mundo, que lhe fofTe contra
rio. Cer~mente que fe os noiros Hiflo~ 
riadores, que @fcrevêraó até aofitn. dQ 
Seculo palrado ~{oube{fem ,'como nós 
fabemos no preCente, o anno, em que 
nafceo D. Affonfo Henriques, e os que 
elIe contava quando fingem o fegundQ 
cafamento de fua Mãi ; elles naó eo
xoválharia6 a 'reCpeitavel meinoria de 
dous Principes com tantas impoí1:uras. 

Das vi fias' de Guimarães, fe aífe
guTa ficára a Rainha taõ efcandalifada, 
que traçou com [eu marido o modo 
de prender o filh.o. que efie Ce preve
nira , e atacara as armas de fua Mãi, 
que o veneêra6: que retirando.fe cor
tado , antes de chegar a Guimarães 
encontrára o feu Aio Egas Moniz, que 
o reprehendeo por haver dado a ba
talha fem o [oecorro das Cuas esfor"a-
das cá!: que o fizera voltar para novo 
empenho, em .que foi tOló feliz; " que 

'. d~ 
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~r. vure· depois de ganhar huma "i~orfa, prenO: 
dêra a fua Mái , e ao Padrallo, ambos 
em ferros = que o Conde prefo, c te. 
mcrofo da morte.. promettêra I O .. 
Affonfo com juramento de nal> voltar 
mais a Purtugal fe o deixaífe recolher 
folto para os reUl Ellados, como lhe 
fora cCDcedido. 

Á aDfeneia do Conde Ipparecê
ra6 logo IS demonllrac;6es da· faudade 
da Rainha nas maldições;, que deito" 
ao filho; tranfporte de mulher atlliél: •• 
preza, esbulhada do patrimonio, que 
reu Pli lhe déra , e fem o marido .. 
que amava. Elia foi huma maldiça6 
tida nos effeitos naá ró por hum dos 
c:afligos viíiveis, com que Deos na ter
ra cofiuma punir os filhos defobedien. 
tes ; mas huma profecia da Rainha 
jnfpirada peJa ,ehemencia da dor. Foi 
maJdiçaõ, que pedio a Deos quebrar. 
fe as pernas de reu filho, affim como 
file lhe tinha as fuas opprimidas com 
ferros: petiçaó bem defpachada na 
guerra, que muitos annos depois tevo 
D. Affonfo Hen""ques com feu genl'G 
«) Rei ~e Lcaó , êm que com elfeitQ 

~IIC •. 
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~1 quebrou as pernas no ferrolho .ta por- Era fUlI~ 
:,. ,. de Badajóz ., quando fahia por cUa 
i~ galopeando para acodir á batalha , 
:, que fe dava no campo. 

Mas como a Rainha com pragas • 
. ~ .maldições., e conjuros naó fe recobrava 

• libe rdade ., nem refiituia o Eilado, 
que o 6lho lhe ufurpára ~ aqui a repre

,- {enta6 fazendo officios humilianret 
.~ Com reu Cobrinho o Rei D. Affonfo de: 

Lea6., e CafieIla, enta6 bum menino, 
que dahi a muitos annos naó tomou' 
poffe dos Reinos., nem foi Rei, tudo 
per direito, c na adrninifira<;aõ da 
Rainha D. Urraca fua Mãi, e elle 
debaixo de tutorias: pedindo.lhe nos 
mefmos officios a foccorrelfc com as 
fuas forças contra hum filho infolellte, 
que a havia opprimido com ferros: 
que ella o tinha por indigno de lhe 
fuccedcr no Reino., que cedia em (eu 
fa vor., e logo marcha1fe a tomar po(fc 
delle, a po\)~ em liberdade , caíligar 
o 6lho., vingar as injúrias. 

Agora nos poem á vifia dous me
~ ninos pouco menos que de peito, am. 
" bOI llít tc(la dos rous c,xercit05 em peC~ 

foa, 
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EQ ,pJ,. foa, atacando.Ce na decantada batalh. 
de Valdevez, aonde os nolfos Hillo. 
riadores parece que víraó a D. Affon~ 
fo Henriqul::; obrar tantas gentilezas em 
armas, que fez em póílas o numero
f() exercito do Rei de Leaó, e CaC-. 
tena; [abir eile ferido de duas lanGa
tias em humaperna , e deixar prifio
lIeiros no campo [ete 'Condes: titulo 
totaá raro, que fe póde duvidar chc
gaflem todos os de Caílella naquelle 
tempo a encher o número de (ete. O 
Rei vencido, elle , ainda que muito 
moço, be retratado hum Heróe taó 
fClltido da fua quebra, que ajuntando 
forças dobradas, o fazem apparecer 
fobre G uimaráes vomitando chammas, 
e reduzindo D. Affollfo Henriques ao 
triíle ellado da ui ti ma calamidade. 

Elle aperto p~nfado do Principe 
foi o que eílimulou a fidelidade do [ell 
Aio Egas Moniz a fair da PraGa [em 
lhe dar parte ; vir ao campo do Rei 
de Leaó; perguntar·lne os motivos da 
guerra contra [eu primo com i.rmaõ, 
e inílruillo, em que eIle tinha a Pra
c;a taó ballecida, nelia homens de taL 

va-

J 

j . 
I 

I , , 
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::.. ,.alor., que o Priocipe, que' iotentafi"c Et!I. ·"lIoi' 
veocello , cm vez de gloria, fó en
contraria affroota. A elia demanda de 
Egas Moniz fe dizia refpondêra o Rei: 
Que elle fazia a guerra a feu primo., 
porque naõ reconhecia a vatTallagem., 
de que lhe era devedor, nem hia affif-. 
tir ás fuas Cortes, como eaava obri
gado. Egas Moniz depois de hum dif~ 
curfo igualmente politico, e magna
Dimo., que cm fi mefmo tocou ao Rei 

), de Callella., elle lhe prometteo em 
., nome do feu Principe o que pertendia 

delle, como q ue era jufio., e que lo
go levantatTe o cerco., como fez. 

Vifia por D. Affonfo Henriques 
a repentina novidade do levantamento 
do tltio., diziaõ, que perguntára a 
Egas Moniz a caufa dclla : que ene 
lhe declarára entaô., quanto havia coo-

I "enclonado em feu nome com o Rei 
. de CafieIla peto. naô ver entregue nas 

maos da infelicidade ~ que D. Atlonfo 
Ce enchêra de horror , fe lhe exaltára 
a cólera , todo abandonado áira" ao 
ouvir huma promeífa feita debaixo d~ 
rua pala.vra ., ta6 indigna da rua Per. 

roa, 
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foa , quanto injuriofa ao fell Baado = ! 
que Egas Moniz o focegára com I 
promeífa, de que aílim como elle dera ( 
aquelle patfo para o arrancar do po- I 

der da anguflia, e do perigo, que 
logo daria outro, que o livrafTe da 
aRreota, e da deshonra. 1'. 

Completo o tempo, em que D. 
AffonCo Henriques havia ir ás Cortes 
de Leaõ , conforme a palavra dada I 
por Egas Moniz, Cc fingi o , e organi4 
Cou a quimera ,'de que elle partira 
para Toledo com fua mulher, e fi4 '\ 
lhos: que no dia defiinado para a au
diencia, elle, e os filhos em camira ~ 
e a mulher com ornato vil , todos 
deCcal~os, e com córdas ao peCcoço ~ 
entrára6 á prefença do Rei, que era 
neccffario efquecer-fe do caraéter para 
confentir na fua face etle entremez 
repreCentado por taes ;peífoas: que 
Egas Moniz , terno, chorando , na(S 
fendo clle o que faUava, Cenaó a na
tureza ,e os [emimentos, com lingua 
de vaífallo fiel, e vozes de Heróe in· 
trepido, lhe differa : como ene pelo 
muito amor ao feu Principe D. Affon"! 

[o, 
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1'0 , de quem tinha a honra de fer Era vulg. 

I Aio, pelo livrar do grande perigo, em 
I que o vira litiado elD Guimarães, lhe 

fizera aquella aparente homenagem., 
Cem que [eu Amo o foubeífe, e como 
conhecia enorme o crime de enganar 
hum Rei, vinha pôr-fe nas fuas mãos 
c;om a fua familia, para que em todos 
o caCligaífe com a feveridade. que el- , 
le merecia. ou que a todos o perdoaífe 
para deixar aos mais foberanos futuros 
hum raro exemplo de clemencia, que 
clles ficaífem conhecendo, e efiimando 
pelo efmalte mais efpeciofo das Co
roas, como huma emana~.:Iõ do fel' Di..; 
vino , que tem por propriedade o com
padecer-fe, e perdoar felllpre. 

A e{la oraçaó pathetica, e infi· 
nuante de Egas L\Ioniz, á vifia das 
imagens da fideHd.lde, e humiliaGaó., 
fe defcrcve ao Rei de Caflella já abal" 
lado da cólera, já movido da compai
xaó, já pegando nos inHrumentos da 
vingan<;a para cafiigar , já levantando 
as mãos para abfolver; duvidofo nefie 
pa{fo, qual elle defejaria fer, fe o R eL 
de CaRella, e Leaó, fe E~as Moniz, 

'IOM.II. Bb Aio 
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Aio de D. AfFonfo Henriques. Em fim; 
que prevalecêra a piedade ao furor; I 
que o Rei naó perdoára a Egas l\1o
I)iz; mas o defpedíra favorecido com 
mercês para contar em Portugal. co
mo encontrára em Caílella hum Sobe .. 
rano'; que áté nos vaffallos alheios fa
bia attender. e remunerar a fidelidade. 

Naó fe, fatisfizeraó os propugria
"ores do Cegundo cafamento da Rai
nha preza com a figurarem pedi11do a J' 

"rote~çaó do Rei de C.ílella .. Cem 
tambem a reprefentarem chorando as í 
fuas la(Umas aos pés do Papa; rogan .. 
do-lhe. que fulminalfe Cobre Ceutilho 
o horror efpantofo dos "nathemas.. Ce 
eJle· logQ a na" foltaffe: Que fora 
encarregado da commifiàó o Bi (po de j 

Coimbra., que entaõ fe acha em Ro- ') 
ma ; e que vindo a Portugal., nada 
confeguilldo do Principe o tXcommun- ~ 
gára, e immediatamente partíra a dar ,I 
d( \udo parte ao Papa. Ora D. Affon.. I 
fo em annos verdes. difiera6 tomára 
tal fogo. que eutrando pela Sé de I 
Coimbra mandAra precipitado aos Co
negos el.ege1rem out.oo, Bifpo, c que , 

Jlaó 
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;;,~l1a5 querendo elles fazello , o Rei Era 'fUI, •. 
;lu vendo hum Clerigo negro, ainda naõ 
,.. Prcsbyteto , de feu moto proprio o 

nOllleftra , e fagrára Birpo , ordenára
lhe dilfeífe logo MHfa ; que fenaó o 

:.: fizelfe 'lhe cortaria a cabeça; e que 
o Clerigo aterrado de medo Ce pozera 

." DO l\har, e celebrál'a. 
Quando pelo Bifpo de Coimbra. fe 

;' foubêraó em Roma efies raros IIconte
i cimentos, nunca viClos ,nem penfa

dOll, no mefmo infiante foi o Princ.i
pc re[peitado por hum herege, e 110 ... 

meado hum Cardeal para vrr em retroa 
emendar-lhe 05 erros, e infl:l'uillo nos 
My{lcrios da Fé., q ue tal vez entaó os 
andaífe aprendendo, como menino,' 

, que era. Entrou o Conhado Cardeal á 
prefença de D. Atronfo naó muito af. 
fouto, póde fer lJue illílruido, de que 
he difficultofo a hum Príncipe m,eur
do em cólera fazer reflexóes , conhe
cer embar'(jos , e guardar refpeitos. 
O cumprimento com que D. Affonfo 
fécebeo o Cardeal he mui celebre, 

:v e bem talhado para o car:>éter de' hum 
~', Principe Portuguez. Affirmaó, que el-

Bb ii lo 
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le lhe perguntára : Cardeal • a. que 
vindes aqui? Trazeis-me de Roma ri- ~\ 
queza para eRas guerras ? Se as tra. 
,zeis., dai.mas já " e fen~õ as trazeis, 
fegui o voffo caminho. A pergunta fe
r6z dizem que refpondêra tremulo o 
Cardeal : -Senhor, eu venho da parte. 
do Santo Padre enlinar-vos a Doutrina 
Chriflâ., por lhe confiar., que naó II 

fabeis : Que a efia audada., D. Affon· 
fo , naó Ce fabe fe fério ., fe jocojo, 
repetira os Myfterios da Fé ., e con
cluíra: Ora ide., dizei ao Papa., que .' 
nós temos Livros ., que nos enfina6 
nao a doutrina., e naó neceffitamos cá 
de Cardeaes para nos infiruirem no 
que fabemos. 

Com iodo o fegredo fe affegvra, ) 
que o Cardeal cxcommungára ao Prin- 1 
cipe na prefença do Clero., que chamou 
á poufada , e partira antes da manhã., 
deixando o Reino interdiéto ., já mai~ 
cuidadofo em Calvar a pe{foa, que em 
dar á execu<;~õ a Embaixada. D. Ar
fonfo avifado de tudo., foi nos feus 
alcances até ao lugar da Vimeira, 
aonde fe lhe mofirou terrível n.o arpe-

. ~o, 
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aO, e nás acç5es , com huma maô Era tul,. 
pegada na garganta., outra na erpada 
par.a lha levar no primeiro golpe. Os 
Fidalgoso furpendêra6 com a promef-
fa, de que o Cardeal lhe levantava a 
excommunhaó., e o interdiéto ao Rei-
no, como logo praticou deixando em 
pena de confiança no poder de D. Af-
fonfo todo o ouro, e prata., que leva-
la, e em refens., de que o Papa ap
provaria quanto eIle obrava., hum fo-
brinha do meflDo Cardeal. Todo ene 
Cucceffo era contado pelos pais aos fi-
lhos com geílo de admiraça6 nos tefDo 
pos da facH credulidade; e as refultas 
clelle., com que eu já vou a concluir 
a impertinente narrac;aô defia taó mal 
tecida N ovella. 

Dizia" entlõ a vaidade dos que 
reprefentava6 a Naçaá Portugueza ro
deada de arrogancia., que eíl.ranhando 
o Papa ao Cardeal naá haver executa
do a fua commilfaõ como devêra., fa-
2er promelfas pofitivas em materias .. 
que naó dependiaá delle Cardeal., fe
naá da Santa Sé Apoftolica., clle lhe 
refpondêra: Ah, Senhor, nao ró pro-

met-
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metter Breves , abfolver ExcommU; t 

nh6es , levantar Interditos, dar refens9 ·1 

e deixar levar ouro, e prata; mas a 
mtfma Cadeira de S. Pedro , fe foG"c \ 
minha, eu a abandonára á defcriçaó I 
do efpirito f'llrio~o ~ que me atacava: 
Ora fe vós viífes lançar-Ce fobre vÓ. I 
hum Cayalleiru valente, forte de mem.. 
bros , hum gigante no corpo, eípan- j 
tofo á vUb, na imagina<;aõ offendido, I 
que et1:as (a5 as circunílancias do Prfo- ! 
cipe de Portugal , que me fahio ao 
caminho: ElIe já com huma das m!los 
apertando-vos a garganta, na outra 
hum cuteHo para vos cortar a cabeça, 
e o reli cavallo tí1Õ [oberbo batendo, 
e cavandu a terra, tambem com hu- J 
ma das ma os , ~omo Ce vos ellivera • 
abrindo II. fepultura: .Eu fico bem cer- I 
to, que vós tudo lhe concederieis, 
tudo lhe darieis .. até a mefma Digni
dade Pontificia, fe elle a quize(fe. 

N a verdade que a ter havido na 
Igreja de Deos Pontifices de tanta conr
tancia, como o Cardeal entendia. que 
.• tinha eífe imaginado Papa, e fe def
rCIl1 muitos Cardeas de tanta firmeza 

de 
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.ie efpirito como a fua; que poucos Era vulg. 
elos feus nomes fe encontrarla6 no C.-
lalago dos Martyres., aonde lemos 
tantos. Sem confideraça6 os nolfos Er-
cri tores .. ou a nolfa plebe. donde cl:-
Jes bebêraó as fal fas .radi(j6es , pela: 
bocea do pertcndido :Cardeal fizera5 
elles, e proferíraã contra a alta peefoa 
de D. Afleml"o Henriques u mais enor-
mes injurias. Eu deixo todas á ponde-
ra~aõ dos criticas' judiciofos , na6 fe 
efquecendo da avareza Cobre a prata., 
e o ouro: avareza, que he phitada ar
raaando hum Principe a arrancar das 
maos de feu dono aquelle ouro, e 
aquella prata , ou como roubo feito 
cm carada pública, ou como defpo-
jo da guerra declarada a hum Clerigo 
fem armas na campanha. Eaas plauel-
veis hiaorias todas faã refultas do ima-
ginado caramento da Rainha D. There.o 
fa com o Conde de Traaarnara. D. Fer-
nando Peres de Trava , e he certo. 
como dizcm Leaõ. Barbora, e Bran-
da6 já citados ,. que convencido de 
falfo o dito caramento., necefl'ariamen-
te fa6 menosnrdadeiras as ruas coo-

re. 
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v~rtir os meus Leitores; mas para Ibes \ 
deixar logo o pa{fo franco livre de tro
peços na entrada da narraçaó da vida .. 
e aCejÕes dQ Rei D. A ffon fo Henriques , \ 
farei evideÍue a impoflura naquella cau- . 
fa, e feus effeitos, i/lo he, no caCa .. 
• nento da Rainha, e fuas reCultas. 

C A P I T U L O VI. 
Moflra-fo flr.falfo o cafamento da R,,; .. 

nha D. Therefa com o Conde de 
Traflamara; as re.fo/tas qlle de/lefo 
fi1tgiraõ; e Jt conciliem os·IlIcce./JOI 
da fua 'Vid" até largar o Reino " 

. {ell filho D. AfJonfo Henriqlles. 

Os grandes acontecimentos referi:' 
dos na H ill: o ri a , ou na Tradieja6, que 
feja6 relativos á honra dos 'Principes , 
reputaçaó dos Eflados, e credito das 
grandes PeíToas; elles naó devem fu," 
geitar.fe a huma faeil credulidade, fer 
iuvolvidos na ordem das coufas vul
gares , nem afErmar conflantea fua. 
certeza [em as próvas ma.is catbegori~ 

. eas, 

" 
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H cas, e deci hvas. Saó objedos de ca ra- Ernul .. 
• I~ tler muito alto a honra dos Principes, 
n a reputa<;aõ dos Ef1:ados Soberanos, 
l.e o credito das Pelfoas de mereciméll
,. .to nas Monarquias para fervi rem de. 

alfumpto ai converfaGões da plebe, aos 
laoexins po.pularés., e.ás idéas lbalcon

.cebidas dos ignorantes. Contraindo nós 
etla verdade aos primeiros fu~c~ffbs de 
Portugal , quando elle vrincipiava a 
fer eftabelecido .Reino no meio das. 
c·ftrondoras façanhas 'do feu Fundador, 
logo ao Cegundo palfo do mefmo ef
tabelecimento nos encontramos nas er
radas vozes populares • e efcritos rem 
diCcernimento com Príncipes offendídos 
.Jla honra, com Eaados abatidos na re
putaGaó, com grandes pelfoas injuriadas· 
no credito. . 

Muito Cen6velmente foi offendida 
a honra dos altos Príncipes D. Affon
{o Henriques, de fua Mái D. There
~a , 'e do Papa, que govern!'va a Igre
Ja ,-quando o vulgo infenfato organi
fou· o monaro .do. fegundo cafamento . 
Qa Rainha com tantas cabc<;as. Amol
gou-Ce. entaõ c0!ll gulpes bem pucha. 
~ .. , dos 
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dos a reputaçaõ dos Etlados de Por .. 
tugal, e de Hefpariha com as impof- ~, 
turas, e injurliGIS, de que os foppo
zera6 executores. Desfez-fe em peda- • 
Cios o credito de Petf'aas bel, como a 
de hum Cardeal, a do Conde de Traf
tamara 'D. F em ando Peres, a de [eu 
irma6 D. Bermuda Peres, e a de Egas 
Moniz, huns maculados com as mao .. 
chas na politica, outros tifoados (OID 

as nodoas mais feias na Religiaó. To-
das eRas infelicidades na'Cceraõ de Cc 
acreditarem bUlorias fem as examinu 
a critica, e em fe julgarem verdadei-
Tas tradições (em lhes averiguarem as 
origens. Tradições, e bHlorias na ma-, 
teria , que trato, pertcudo eu CaD .. 

nocer de falfas para reftituir ás PCfJ'OIS 

o credito '. aos Etlados a .rcput8ça6 , 
aos Principes a honra. 

j 
\ 

N aó ha duvida , como pondéra6 
os noifos Modernos',. que do fegundo 
cafamento penfado da Rainha D. The':' 
refa depende todo o tropel de patra';' 
nhas , que fora6 confequencias fuas. 
Se ena naó caCou, D. AffoJJfo Hen
riques. naõ teve d~ q~ Ce dc:fgollar; 

na~ 

I 
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!~ nilS lhe fez a guerra; naó a prendeo , Era- 'fUI. 
na6 deílcrrou o Padrallo, ~ue naó te-

;~' ve ; oa6 veio contra elle o Rei. de 
Leaõ, nem perdeu a batalha de VaI de- . 
vez ; nalS foi Egas Moniz a Toledo 
ná com huma 'corda ao peCcoqo [atis:'. 
fazer ao mermo Rei de Leac1 pelo ha· 
ver enganado ; nall mandou o Papa 
eCcommungar a D. Atronfo pelo Bifpo 
de Coimbra; naô elegeo eae , nem 
{agrou, emandou dizer-lhe Mitra: pe4' 
10 Bifpo negro D. Soleima; na6 veio 
o Cardeal de Rom.a PortugAl" en6nar-
lhe a ~doutrina ;na6 excommungou a 
D. A ffon fo , nem p'z o Rei.no inter-
did:o ; naôfoi fnfultado , nem rou-
bado no caminho pelo meCmo D. Af
fonfo ; em fim , naó ha verdade em 
nadQ fendo o cafamento da Rainha 
falfo, com9 o he na realidade. 

Illonaó obtlante, eu entro na6 
{ó.a confutar o chamado cafamellto; 
mas cada huma' das fuas confequencias 
com próvas, e razões, que pofIo di-
7er naá foralS tratadas até agora por 
algum dos 00lf05 Efcritores. Para fer
'l'ir de fundamellto a quanto vou a di. 

zer, 
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~ra YW,. zer, repito') que D. Affonro Henri,; 
ques naó nafceo .. 110 . anno de 1094, 
como penrou Manoel de Faria c Sou
fa, nem nos annos imaginados por 
outros HHloriadores; mas no de 11°9, 

como 6Côl dito: que feu Pai o Conde' 
D. Henrique morrco em r I 12. ~ que 
D. Affonfo VlI.dc Leaó, e Caflella , 
filho da Rainba D. U rraca ; irma da 
Rainha D. Therefa, nafceo cm I 106, 
era tres annos mais velho, ') que feo 
Primo D. Atronfo Htnriques, e que 
entrou a reinar pela rem~ncia ') que fua 
Mãi lbe fez dos ReipQS , de que era 
herdeira, cm 11 ~J ') fendo clle de ida
de de dezarete annos ') e D. Atronfo 
Henriques de quatorfe: idade em que 
Manocl de Faria o reprerenta fervindo 
valerofo com feu Pai D. Henrique, 

. quando .eUe naó tinha mais que hum 
anDo de nafcido') ligado nas fuas ain
da em maniilhas, naó na campanha 
coberto com o morriaó 1 vc(lido de 
ferro. 

Tambem devo prevenir aos Lei
tores ') como os fucceffos contados, 
todos, ou a maior part,c delles fuc~ 

dê .. 

.J 
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;. dêraõ em Caaella com pouca differen- Era yuJg: 

fi' nas circunR:ancias; e que pela. fua 
uniformidade, e empregos das peífoas., 
o Povo ignorante os foi apropriando 
a Portugal, e cntaó appareceo a hydra 
de tantas cabeGas fem encontrar algUlu 
E:ercules, que as cortaífe. Eu devo re-
.ferir eR:es fucceífos na verdade aconte-
cidos em Cafiella para depois confutar 
a applica~aõ, que delles fefe. a Por- . 
tugal. 

Q,uando a Rainha D. U rraca cfia. 
va viuva do Principe D. Raimundo de 
Borgonha goaou tanto do Campo de 
Efpina, de que era Senhor D. Gomez, 
por Ufo chamado Conde de Candefpi
na, que delle colheo h um fruto, tron
co da Familia dos Furtados, que to-. 
máraõ cll.e apellido, porque o frudo 
fe colheo furtado. D. Atronfo VI., 
Pai de D. U rraca , pel'tendeo caralla 
fegunda vez com Principe , que lhe 
refreafTe as defordens, e queri:l.6 os 
Grandescahilfe a Curte no meCmo Con· 
de de Candefpina por ter já fido mari
do antes do matrimonio. Naõ conveio 

~ niífo D. AffonCQ VI. t e a ca[o~ ColU 

D. 
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Era "'11. D. Affonfo o Batalhador., Rei de Ara'; 
ga6. Ora aqui temos o fegundo caCa
menta verdadeiro da Rainha de Cafiel
la imputado falramente a D. Therefa., 
que podemos chamar Rainha viuva de 
Portugal, e desfigurada a pureza de to
da a vida com as leviandades de rua 
irmã qllafi toda· a vida impura. 

Ainda vivia o Rei D. Affimfo VI • ., 
e já fue filha D. U rraca em Aragaó 
tinha peladas di(cordias com [eu ma
rido originadas das mefmas incorregi
veis leviandades. Depois da morte da
quelle Rei tomáraó eU as tanto corpo., 
que o de· Aragaó, foffe para evitar "Il 

affronta, foffe para emendar a Rainha .. 
ou foffe para ter aCCiaá mais livre nos 
Efl:ado~ de CaO:ella, de que era renho
ra, elle a prendeo na Torre de Ca{lel· 
lar. Por confelho , c com ajuda do 
Conde de Peranzules., pode ena efcar
par-Ce, vir a CafielJa., e receber a ho. 
menllgem dos Póvos por illduc~aó do 
mermo Peranzllles, que a havia jura
do ao Rei de Araga5 quando o cncar
re-gám do governo de Cafrella, que en
taiS tinha em fe~ nome. Mal lelllunc~ 

ri:-
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DE PORTUGAL, LN. VIII. 3'9 
radas pela Rainha as finezas de Perao- Era wuJ,. 
2ules , clJe para applacar ao Rei de 
Araga6 oflendido da fua perfidia, ver-
lido pobremente, e com huma corda 
na maó, iofirumento que levava pre-
parado para o calligo, entrou á Cua 
prefença , e para elle lhe oJfereceo a 
corda, Ce· a fua clemencia nao quizef-
fe perdoar-Ihe. Eis-aqui o original por 
onde retratáraõ a Egas Moniz nú ., 
co@YCordas ao peCcaço, pedindo per-' 
da6 a D. Affonfo VII. de Caílella pelo 
baver enganado em Guimarães • 
. No anno de 11 1 1 , quando D. 
AtronCo de Aragaó veio a CalleIla, e 
nada fez de vantajo[o ao Eílado, nem 
que refreatfe as demaíias da Rainha ., 
Ilovamente entretida com oConde D. 
Pedro de Lara, fubílituto no goílo do 
Conde de Candefpina; os Grandes em 
Galliza tinha6 comíigo ao menino D. 
AJfonCo VII., futuro Rei de Caílella f 

'1ue Ce criava em caCa de feu Aio o 
Conde D. Pedro Fernandes de Tra\'a. 
Lafiimados os Gallegos das defordens 
dos Reis de Aragaõ, das perturoa<;óes 
dos Povos de Catlella, anima.dos COIU 

a 
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Era vulg. a prefença do futuro Succeffor , eJJes .~ 
fe rerolvéraõ a facodir o jugo dos Ara- ! 
gonezes , e para i{fo fizeraõ liga com 
o Conde D. Henrique de Portugal .. 
que IÓ viveo hum anno depois, e com 
alguns dos Cafielhanos: refoJuçaõ to
mada a tempo, em que o Rei de Ara .. 
gaõ foltava a Rainha D. U rraca do I 
Cafiello de Soria, aonde fegunda vez 
a prendêraõ, e ella voltava a CafieIla. j 
para receber nova homenagem dos feus 
Póvos, de que outra vez fc irritou o 
Rei [cu marido.. '\ 

Os dous Condes de Candefpina, 
e. de Lara, eHe porque era, aquelle 
porque tinha fido objeéto das attenções 
da Hainha , elles fe oflerecéraó com as , 
fuas forças para obrigarem o Rei de t 
A raguó a comportar-fe com elIa por ~ 
difl'crente efiylo. No mefmo campo da ' 
Efpina Ce encontráraõ os exercitos do .' 
Rei Je Ar3gaó mandado por elle, e o I 
dos Cafielhanos cobe,no pelos Condes 
de Portugal, de Lua, e de Candefpi- I 
na. A vanguarda defies, que governa-
va o de Lara, naó pode [offrer o pezo 
dos Aragonezes, c o Lara fugindo en- ( 

troll , 
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:1, trou á prefenCja da Rainha, que eRa- Era wl". 
va em Burgos: o Candefpina brigou 
valente até largar a vida no campo: 
o de Portugal naó podendo foffrer as 
inconfiancias da Rainha fua cunhada, 
e envergonhado dos feus exce1fos, [e-
guio o partido do Rei de Aragaó, e fi .. 
eáraó os negocias de CaRella reduzido. 
a cRado miCeravel. 

No anno feguinte de 1112, de- II 13 

pois de va rias revoltas, e da morte do 
Conde D. Henrique cm. Afiorga , to-
das as fcenas fe mud~raó, melancoli-
eIS as \'ifias para a Rainha D. U rraca, 
e para feu marido o Rei de Aragaõ~ 
Nove annos duráraõ as inquieta')ões, 
até o de 01123 , em que os Reines de II23 
Leaó, e CaRella já cançados de foffrer 
aquelles dous Principes, fe refolvêraõ 
acclamar Rei a feu legitimo fenhor D. 
Affonfo VII. : . refoluc;aó taó fentida da 
Rainha D. Urraca fua Mãi, que para 
confervar o decóro da Magefiadea pre-
juizo do filho, fe retirou para ó Caf-' 
tello de Leaó com o defignio de tra-
çar novas máquinas. Entaó D. AHon-· 

.0 10 VII. com confideraveis for~as ,bons. 
TOM. II. Cc Ge-
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HJSTOlUA GEltAL ! , 
Era mIJo Geoeraes ~ e bons ConCelheiros., co

lumnas fobre que fe firmava a fua ida- 1 
de verde; elle for(jou o Padrafio., que I 
foi obrigado a recolher-fe ao feu Rei- )\ 
DO. fitiou a fua M:U no meCmo Caf
tello de Lea6, e neHe a prendeo. obri
gando-a a renunciar·Jhe o direito ~ que 
tinha ao Reino: Aqui temos o Rei 
filho , que fitiou., e prendeo -a Mãi ; 
que venceo, e defierrou o Padraflo; 
que esbulhou do Reino a mefma Mãi., 
e efie acontecimento Caflelhano , he j 

o que mafcaráraõ Portuguez. ", 
J 124 Ultimamente ., como o Rei de 

Aragaó foi informado da priza6 da 
Rainha D. U rraca fua mulher., de D. 
A ffon fo haver tido acclamado Rei, ar· 
rancando-Ihe do poder o Reino, de 
que cIta era fenhofa em quanto vivef-
fe : mó obRante efiar já dirimido o 
matrimonio peJa Dullidade deli e ; como "i 
o mefmo Rei de Aragaô, fem algum 
direito, tinha em feu poder as princi
paes Cidades, e FOTtalezas de Caftel- I 
]a ; cite renovoo com mais vigor a 
guerra colltra D. Affoofo , ou foffe 
com oprctcno de livrar a fua Mii da· \ 

/ pr~ I , 
t 
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prifaó., em que elle a tinha, ou para Era vul" 
fe confervar no dominio das terras .. 
que lhe ufurpava. Ora aqui temos ao 
Rei de Aragaó, foccorrendo a Rainha 

• preza D. U naca 'I equivocado com feu 
Enteado o Rei de Cafiella dando foc
corro á Rainha preza D. There[a. O 
Papa Calixto II. 'I que entaó governa
va 'a Igreja, e era Tio de D. Affonfo 
VII. de Cafl.ella, irmaó de feu Pai o 
Principe D. Raimundo de Borgonha , 
lafl.imado dos efiragos 'I que havia tan
tos annos aifolava6 Hffpanha , e da 
inquietaGaõ, e u[urpaGoes , que o R~i 
de Aragaõ fazia a feu SobrinhO, lhe 
mandou hum Legado para os pacificar .. , 
e reduzir aos feus deveres, a hum pe .. 
lo que refpeitava á paz 'I ao outro pe
lo que fazia relaGaó a fua Mãi. Eis
aqui eíle Legado tido 'I e havido pelo 
Cardeal 'I que veio de Roma mandado 
pelo Papa 'I que provavelmente já fe .. 
lia Calixto , enfinar a doutrina a D. 
Affon[o Henriques. 

Todas efias hifiorias na realidade' 
fuccedidas em CafieIla 'I a plebe 'I ou 
por erro, ou pela corrupc;aõ das Tra-

Ce ii di .. 



l!:r.a vut,. diçóes as apropriou a Portugal. A maior J. 
infelicidade foi haverem Efcritores, I 
naõ fem illuminaçaõ, que ignorantes 
da critica, ou efquecidos de fazer os 
lleceífarios exames ~ elles bebêra6 nas· .~ 
fontes viciadas os mermos tragos da ' 
corrup<;aó" e do errO: Wo pela feme
lhança dos fucceífos, pela identidade 
das peífoas , que nelles tlzeraó figura; 
dando a tudo caufa o fegundo imagi
nado cafamentn da Rainha D. Therefa 
com o Conde de TraUamara, que eu 
já vou a convencer de falfo. . 

Morto o Conde D. Henrique no 
anDo de I I 12, com06ca dito, logo, 
fero perda de tempo, no mermo inf
tante fazem caCada a Rainha com o de 
Trafiamara, pouco, ou nada fenfivel 
á dor na perda de tal marido, fem 
amor a quatro filhos meninos, que 
lhe 6cára6" o Succdfor apenas de tre5 
annos, para nos perfuadirem affim com 
mais esfcm;o , que na Rainha preva
lecia6 os eílimulos do ap~etite aos of
licios mais temes da·natureza. Impor. 
tivel pareçe" que nella dominalfe tan-
to fcwelhante vicio , quando temos 

mui. 
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i: muitas memorias" que próvaó fem dif- Era vul,. 
puta a fua honellidade., religia6., e 
piedade, batlando entre todas a do 
modo col!) que (o conduzia ., ,quando 
mandou dizer a S. Theotonio efperaC-
fe por ella para dizer Miífa., e o San-
to., dando razoes ,de Santo ., o naó 
fez. Huma Princeza pois de tantas vir ... 
tudes, viUV:l de dias., ou de [emanas ., 
com hum filho menino de tres anno, 
para crear., com tTes Infantas de idade 

~. verde para infiruir., naó he crinl., que 
taó accelerada., eindecentememe cui
dafi'e em ca[ar. 

Com bem evidencia o provaõ o 
feu te{lame·nto., e doaçaó ., que ella., 
já no tempo em que a dizem caCada, 
p.orque DO a0110 de 112.0., oito anoos 
depois da morte do Conde D. Henri .. 
que., e aos onze da. idade de Ceu filho 
D. Affonfo . ., ella fez de todt> o direito, 
que tinha na Cidade do Porto., ao SiC
po D. Hugo: Douja6., que Ce conclue 
netles predCos termos: E foi confil'n;la .. 
da., e affinada, no Canto dia de PaCeoa, 
aos dezoito dias do mez de Abril, aos 
quinze dias da L,Uíl, no an'no da Enear. 

na .. 
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na<;a6 de N olfo Senhor 112.0., na T n .. 
di'1a6 fegunda na corrente de quatro ~I 
Bifpados 't nella nQ fexto anno do Pou .. 
ti6cado de D. Hugo , Birpo da dita . 
Igreja = Eu a Rainha D. Therefa, fi· , 
lha do. glorioro Imperador Affon[o .. 
affino., e con6rmo ella Carta com mi. 
nhas proprias mãos. juntamente com 
con[entimento de meu filho Affon(o 't 
e de minhas filhas U rraca. e Sancha : 
Tellemunhas ., que prcrentes foraó .. 
e ouvira6 • Gomes Nunes. Mendo 
Viegas., Peró Paes • Pelayo Payo. 
Egas Gondefendes., Mendo, Bufino 
Vidamino: E eu Afronfo ., filho da 
Rainha Thetefa ., affino., e approvo: 
E eu Sancha, filha da Rainha There .. 
fa, o amoo., e approvo : E cu Urra .. 
ca., filha da Rainha ThereCa., o affino. 
e approvo : D. Hugo., BiCpo da dita 
Igreja da Sé do Porto, o affino. . 

Ora á vUla delle Documento taõ 
terminante na6 fica bém daro .. que 
a Rainha oito annos depois do Conde 
D. Henrique 't morto., e aos onze da 
idade de fet;I filho., governava o Ella
do, de que era Senhora, fem embara .. 

Cio, 
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-;0 ,com tranquilidade, e paz domef- Era vulgo 
lica? Na<S fe eduz delle a uniaó, em 
que vivia com os Ceus filhos, que ar.' 
finavaó., e confirmavaó o que ella obra. 
va., e que cada hum delles fe honrava 
de Ce declarar filho da Rainha D. The-
reCa; que certamente o naó faria6 .. 
nem confirmariaõ ., nem affinariaó as 
fuas doaç<Ses .. Ce ella com tanto der-
Fra:zer Ceu eftiveífe caCada com o Con-
de de Traílamara? Se cne era enta6 
marido da Rainha .. como he poillveJ, 
que deixaífe de aillnar com ella a doa .. 
ça5? Se as Infantas D. Sancha, e D. 
Urraca ., ainda meninas , eílava6 no 
poder ., e tutoria de Cua Mãi, como 
D. Urraca tinha já fido caCada com D, 
Bermuda Peres de Tra,a; como lha 
tirou., e ,Ce cafou com elIa Ceu irma5 
o Conde de Traftatnara; como ene a 
repudiou depois, e Ce caCou com fua 
Mãi a Rainha D. ThereCa? Em quan-
to á Infanta D. Sancha.. como eUa, 
taó menina, era já viuva do Conde 
D. ! Ferna6 Mendes., e como fe tinha 
caCadocom ella D. Bermuda Peres de 
Trava cm defpique de feu irmaó o 
. . Co~ 
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Conde de Tiatlamara lhe tcn tirad() J 
a primeira mulher D. Urraca., irmã da 1 
mefma D. Sancha ? Ora Cemelhantes 
ince fios " torpezas., e deshonefiidades 0, 
nem Caô para penrados em huma Fa- 1 

milia., Cobre Catholica .. Real. ·Ol"a tu-
do foi falfo., porque falfo foi o cafa
mento do Conde de Traframara com 
a Rainha viuva D. Therefa. 

Ainda etlas monfrruofidades erar) 
de maior vulto na imaginaGaó daque:
les., que entendéraó., que logo depds 
da morte do Conde D. Henrique • a 
Jlainha com quem Ce caCára., fora com 
D. Bermudo Peres de Trava; que co
mo feu irmaó o Conde de Tratlamara 
P. Fernando Peres de Trava tinha 
muita inclinac;a6 á meCma Rainha , a 
ti rára do feu poder , e Ce cafára com 
ella. Na verdade., que .quem fez de 
tres Princezas de Portugal catlas., gra
ves, e honcllas., hum jogo vil de hn
modeflias, de torpezas ., de infamias, 
merece o jull:o furor da Na(ja6., e que 
ps feus nomel fejaó arrancados da ter
Ta. dos no,(fos vi vos, Hl.o be dos nolfas 

Par-
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Portuguezes 'I para que neUa na6 lem- Era nalg. 
brem mais femelhantcs nome~. ", 

Naó era poffivel 'I nem correfpon .. 
dente 80 Dccúro de bum Príncipe u6 
jul10 'I e magnanlmo como D. AfroQfo 
Henriques, que fe fua Míti taó inde
centemente, tanto a feu defprazer 
hOllvefi"e carado com o Conde de Tr.f .. 
tamara, elle em toda a fua vida 'I naó 
6zeife Eferitura'l Doaçaó, ou Mercê. 
fem que nellas 'I como por huma c[" 
pede de vaidade , fe affina6'e ; fena4' 
Alfonfo, 61ho da Rainha D. Therefa, 
llem elle poria- em duas filhas fuas cllo 
nome fe lhe foífe taf) efcandalofo c;o~ 
mo fe penfa. Além diRo , eu tenho 
vHlo muitas Chronicas de Caílella, e 
a Tcepeito do pertendido ca(amento. 
fó encontrei algumas fempre com are .. 
raiva, de que fe dizia, e as mais o 
calavaO. Se o ta) cafamento fofre certo~1 
na6 fel"Ía hum dos mudos o Arcebifpo 
D. Rodrigo, oppofitor declarado 401 
Portuguezes , que o metteo 110 cfeu .. 
ro , qu~ndo com bem claridade poem 
á luz do Sol as dt:fenvolturas da fuI. 
lhinha D. Urrata , irmã da noffa D. 
.. Th~ 
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Era .. d,. Therefa, que naó lhe efcaparia á cri':' ..... 
tica fe fe tivelfe conduzido como ella J 
em pontos de honeftitJade. Dos nolfos 
Portuguezes já ha mais de dous Seco- "' 
los ró fe laílimáraó das impoíluras 1 
Duarte Nunes de Leáó , e ainda mais 
o nolfo infigne Joa6 de Barros., que 
nas fua. Decadas fe tranCporta contra, 
as línguaS' mordazes., que Ce atrevêraó 
a cofpir iutàmias na face da Magefta-
de de hUrDa Rainha. Convencido af- } 
fim de falfo o reu carame~to com o 
Conde de ,Traílarnara., paffemos a fa- "\ 
zet' o rneCmo ás Cuas reeultas em ou. 
tro Capitulo. 

C A P I TU L O VIT. 

Moflrl1-fe I1fl1lfidade das relu/tas do 
catamento da Rainha D. There-

Ja com o CO/1de de Trafla
mara. 

TA() vehemente, e inColfrivel nos 
reprefenta6 o fentimento de D. Affonfo 
Henriques pelo caramentp de fua Mái 
com o Conde de Traltamara 'J que rem 

dc-
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demora o poem em campo armado Era vul, • 
contra ella • desbaratalla, prendella, 
dcfierar o Padraílo de Portugal, e fa-
zer-Ce Senhor do Reino. Todas efias 
invenções naá podia6 [el' praticadas por 
D. Affunfo Henriques ,ainda no cafo 
do ca[amento [el" verdadeiro. Os Ef
critores • que o crêra6 certo., e Ma. 
noel de Faria., que o teve por infalli-
vel, o per[uadem confummado logo. 
e com pouco intervallo de 'tempo de-
pois da morte do Conde D. Henrique. 
Já vimos, que o Conde morreo no an-
no de 1112.; que D. Affonfo Henriques 
nafceo em 11°9 ; que por morte de 
(eu Pai tinha tres annos de idade., e 
ifio podemos nós dizer melhor que Ma-
noel de Faria., .que he infallivel. Pois 
hum menino de tres annos deo huma 
batalha ao exercito de rua Mãi., pren-
deo-a em ferros ~ ufurpou-Ihe o Reino, 
c defierrou o Padraílo ? 

Aquelles Efcritores fuppoem todas 
e{las aCc:jóes obradas pela propria Per
foa de D. Affonfo., que a haver narei
dO'em 1°94, como entendeo o Faria, 
tinha cnta6 dezoito· annos , idade jã 

ca-
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Era vul,. capaz de o conlHtuir guerreiro. Mag ..... 
nós ., que Cabemos naó exedia a do J 
tres., ainda que queiramos imaginar., 
que aquellas acç6es podiaó fer pratica- '\ 
das pelos vaífallos do menino Affon. 
10., he neceltario., que os reputemos 
gro(feitos ., e muito máos politicos ~ I 

gro(feiros po.r tratarem a Cua Rainha I 
com tanta indecencia., que (arregan~ I 

do-a de ferros mettida em huma pri. . 
{aõ ., e privando-a do Reino: máot J 
poHticos naéS preventndo os futuros., 
cxpon.do-fe ás contingencias ., de qu~ 
depois Ce fentiffe D. Affon to dos ultra-
jes feitos a fua Mái., que podia calH-
ga-c: nellcs com a feveridade de Princi-
pe ta,ó jul1:o como elle veio a fero 
Na6 Cendo iílo de prefumir' em vaf .. 
{aUos obl!dientes., e iIluminados ., nad 
o podendo executar D. Afronto pelos 

. teus; annos, tenros, evidente fica., que 
a batalha dada á Rainha .. a Cua prifaó 
em ferr()S., o deClerro do Conde de 
TraClamara., tudo foi taô falfo como o 
feu catamento. 

Do mefmo carad:er Ce reveO:e a 
fonhada vinda de Da AiTOllCo VII. de 

ei(. 
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Cafiella a Portugal em foccorro da Rai- Era ,ulg. 
nha preza fua tia; a perda da batalha 
de Valdevez; fabir ferido deli a , e 
deixar mortos no campo fete Condes ., 
tudo acontecido, C'0l110 fe dizia no 
roefmo anno de 1 I 1:z., em que faUe .. 
eeo D. Henrique. D. Affonfo VII. nif-
ceo em 1106 , e tinha ental> Ceis an-
nos, tenra con!l.ituiGao para fe bater 
na campanha', e apanhar dilas lança-
das. Demais, elle naõ entrou a reinar 
{enaõ em I I 23; onze annosdepois da 
pertendida jornada a Portugal , e Cc 
eIle enta6 naó era Rei , como dava 
{occorros, e marchava como tal na 
tetla dos exerci tos ? Em todo aquelle 
tempo os feus Domínios andavaó oe
cupados na guerra , que lhe fazia Cell 
Pa'dratlo o Rei de Aragaó, que o abri· 
gou a refugiar-fe em Galliza entregue 
á tutoria dos Grandes, e refidente na 
caCa do feu Aio, como acabamos de ver. 

Pelas mefmàs ponderadas razÕes 
be impoffivel , que no anno feguinte 
de I J 13, o Rei que ainda llaõ era de 
Catlella, efiimulado da fua quebra em 
Valdevez , eUe voltaífc a Portugal 

pa-



Era vulgo :~4.def.::::·:A q~:~:~ife . (CU J 
Primo D. Affonfo Henriques em Gui- l 
mames., que o reduziffe ao ultimo 
aperto; que Egas Moniz., para o li· . 
Yrar delle ., fahilfe ao campo fem D. 
Affonfo o faber., e enganaffe ao Caf
telhano com prome(fa em nome de 
feu Amo., de que lhe pagaria tributo 
nas Cortes de Lcaó., quando para el-
las foífe chamado ; que Egas Moniz 
folfe com fua mulher, e filhos., buns 
rujs., outros rnal vefiidos com cordas 
ao pefcoço fatistàzer o Rei por naó 
querer D. Affon[o curnprir a palavra., 
que lhe déra em feu norne : Porque 
todos efies efIeitos ce1f.1ó faltando a 
fua caufa. O rnefmo dizemos da ex
communhaó fulminada pelo Bifpo de 
Coimbra de ordem do Papa ., que 
lambem he confequencia das me(mas 
premiífas , elIas ., e a deducc;aõ tud() 
falfo. 

Nada ha de mais faceto., nem .. 
que mere<ja fer entranhado no centro 
do ridiculo como o mal reprefentado 
entremez do Bifpo negro ., que anda 
em letra redonda, como Ce explica o 

nof-
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nolfo Povo, e que D. ÁffonCo rebau· Era vulgo 
tizou , ordenou, fagrou Bifpo, e for-
çou a celebrar a Mi1fa. Rebautizou-o, 
ordenando-lhe, que em lugar do nome 
de Martinho , toma1fe o de Solei ma, 
<]ue o Papa difie era o de [eu Pai, 
talvez algum Mouro., como parece 
pelo nome : ordenou-o, dando-lhe o 
poder de Presbytero, que l1a6 tinha ~ 
fagl'Oll'-o Birpo [em mais ceremonia, 
que dizer-lhe ~ Tu es birpo: for<;ou-o 
a celebrar Milfa naõ reCada de Cleri-
go fimples; mas de Pontifical de BiC-
po com bella affiíl.encia de Conegos , 
e Clerigos, havendo D. AtronCo Jan-
c;ado a todos f6ra da Igreja. Ora nós 
podemos deixar de ter por de mente
captos., ou de infolentes os juizos., em 
'1ue couberaó , e as pennas., que cC
crevêraó femelh'lOtes atrevimentos, in-, 
f.mias., ridicubrias ~ defprezos da Re-
1igiaó, tudo imputado á Sagrada Peifoa, 
de hum ,Príncipe pio, religioCo., edi
ficante., que veneramos fanto ? Jfio 
naó foi injuriar enormemeflte a Ma-, 

t" geftade., e fazer huma irriC.õ atrevida: 
á Na'iaó Portuguell, -C9IDQ CC na. var-. 

ti .. 
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tidaó dos talentos dos homens mamf· 
nados houveffe de caber huma multi
daó de demencias defcompaffadas? 

Vamos a concluir com o Cardeal, 
que veio de Roma enfinar a Doutrina 
Cbriflá ao noffo Principe ; com a per
gunta ., que lhe fez na fua cbegada; 
~om o roubo da fua prata., e do eelJ 
ouro depois de lhe perdoar a vida; em 
6m com as circunftancias ., de que el-
le rcvellio a defculpa, que deo ao Pa-
pa .quando earanhou fazer clle a D.' 
AfIonfo promeffas., e conceder indul-
tos muito além da jurifdiçaó , e au
thoridade, de que elle o reveaíra. Lo-

. , , 
I 

j 
I 

go aqui advertimos., que oosaonOI-' 
deHes acontecimentos, os chamados' 
Cardeaes naó paffavaó de fer huns Par-' 
rochos das Freguefias de Roma., ho
mens de notoria probidade, e conhe-· ) 
cida virtude, fem a dignidade ., e ri- I 

quetas , que agora poffuem,' efcolhi- I 
dos para a fua particular func;a6., que 
era votarem nas eleições dos Papas.. t 

e fe evitarem pelo menor número de I 
vogaes as defordens. que vulgarmente 
acoDteciaó, quando' votava todo o. 1 

Cle- I 
I 
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:. Clero de Roma. O augmento da Di- Era vul,. 
gnidade, a mudança da cor do veílido 
para a encarnada , a permifiaõ de te-
rem rendas, e dominios , quem COIl-

cedeo tudo mais amplamente aos Car-
deaes foi o Papa lnllucencio IV., hum 
Seculo depois de D. Affonfo Hcuri-
ques , quando cIles largáraõ as fuas 
Parrochias. / 

A pergunta que fe dizia fizera D. 
Affonfo ao Cardeal foi efia: Cardeal, 
a que vindes aqui? Se me trazeis ou
rO,lI ou prata para e!las guerras, dai
ma já. He lafiima , que os vafiàllos 
Portugueze:: authores da Tradiçaõ, e "
dos Efcritos , affim punhaó ao {eu Prin
cipe na face do mundo, reduzido a 
tal eUado de mendicidade, que logo 
de boa chegada pedio e[móla a hUIll 
dos pobres Cardcaes de Roma , que 
cntaó mal tinhaó o neceÍtario para a 
pa{Íagem da vida. Pedia efrnóla que
rendo-a logo , e com tal, preHa, que 
fe a trazia , havia dar-lha já , e fem 
demora. Com efia expl'eífaó nos dei
xára6 aquelles homens a vergonho[a me
moria , de que o feu Principe e!lava, 

XOM. II. Dd re· 
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Era vulg. reduzido a eaado extremo de mir~ # 

ria , neceffitado hum pobre de rece· 1 
ber huma efmôla de outro pobre. Se 
os ditos homens viveífem hoje. I 
bem pôde fer détfem á pergunta de \ 
D. Aflonfo o nome de ironia: mas nÓl I 
lhes reCponderiamo~, que fempre inju~ 
ríava6 o Príncipe, por fer muito alheio ' 
do fea decôro molhar, que zomba
va do Cardeal, quando ene vinha tra· 
tar materias ta5 circumfped:as 9 e Ce 
o refillvi:lífem da mancha da pobreza, 
fempre lhe deitava6 em cima a nodoa 
da efcuridade. 

Concedamos que o Cardeal trou
'Xeffe ouro, c prata, como querem os 
roef mos homens, e feja6 r6 elles os 
que digaó, que hum Príncipe como 
-D. Affonfo Hendques, enriquecido de 
bum cora~aõ .magnifico , lha roubara 
na earada pública. Elle teve ao Car. " 
ceaI na fua Corte, e fe pelo haveI' ef. I 
'candaIifado, mandaKe. nella fazer apre
henfa5. poderia entender .. fe , que e Ta ' 

hurna reprefalia, em quanto o Cardeal I 
naõ o falisfazia. Mas depois deae Cair 
da Corte, ainda que fugindo; depois A 

de 

• 
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õe D. Affonfo, que pegou delle para Era rulg. 
O ma~r, lhe conceder a vida; depois 
do Cardeal o abfolver da excommu-
nhaõ, e levantar o interdiél:o ao Rei-
no; depois de lhe deixarfeu Cobrinho 
cm refens da certeza, de que o Papa 
lhcconeederia quanto deJle pertendef. 
fe: Perfuadirelll"'nos, que entaó D. Af .. 
fonfo naó fó lhe roubára o oUro , e 
prata; mas todas as cavalgaduras, dei. 
xando-Ihe ró tres para a jornada de 
Guimarães até Roma; nós que dire-
mos, feoaó que aquelles temerarios 
homens., origens da infame Novella" 
cotlcebêraó ao Ceu Príncipe capaz de 
fer [alteador por avarento, ou a bom 
livrar, por pobre, e miCeravel. 

As circunllancias da imaginada def
culpa, que o Cardeal deu ao Papa por 
lhe earanhar o mal, que cumprira os 
feus deveres , faõ concebidas nefies 
preciofos termos, que já ficaó efcri
tos: Se vós viífes Jançar-fe fobre vós 
hum Cavalleiro valente, forte de mem .. 
bros , hum gigante no corpo, efpan .. 
toro á vilia, na imaginaça6 offendido, 
que e(\as fa6 as circunfiancias do Frill-

Dd ii cipe 
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cipe de Portugal ., que me -Cabio ao- • 
caminho: eUe já com huma das mãos I 
apertando-vos. a ganganta , na outr~ 
hum cutcHo para vos cortar a cabeça, 
e o feu cavallo tnó foberbo,batendo, \ 
e cavando a terra, tambem com' hu- I 
ma das mãos., como fe vos efiivera 
alnindo a fepultura, eu fico bem cer
to, que vós tudo lhe concedel"ieis, 
tudo lhe darieis , clté a roefma dignE- o 

dade Pomificia, fe elle a quizeífe. 
Ora notem-fe efias circunfiancias evi
dentemente falfas., como o faG a vin-
da do Cardul, as excommunhóes., os 
lefemimemos do Papa 't e todo o teci-
do defta refpofia naõ concebida por al
gum Cardeal; mas organifad'l nos ce
lebros dos feus comP'lfitores. 

Ditre o Cardeal, que D. Affonfo 
Henriques era hum Cavalleiro valente. 
Eu duvido, que elle no meditado \ 
tempo já montdre a cnallo; mas fe o I 
fazia ., como podia fer efiimado por l 
Cavalleiro valente, fe ,apenas teria . 
cinco, ou feis annos; idade, em que I 
ainda a natureza oaó fórma valentes? 
Ellc na verdade fui muito v.alente C:n é1 

oyal~ 
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vaHeiro; mas no tempo proprio de fa- Era vttJ~ 
ber fer CavaHeiro, e de poder fer va-
lente. Era forte de membros. Os mem~ 
bros nos c6rpos dos meninos naó tem 
fortaleza, nem robuftez , que eífa f6 
• dcfcobrio a· Fabula em Hercules 't 
i'epreCentado ainda no berço, e já ai. 
logando nas mãos as ferpentes, que 
cruel lhe arrojou a Deofa Juno. Nós 
como du Rolfo grande Príncipe naó 
efcrevemos fabulas, tambem naó cre-
mos , que dHfeífe delle o Cardeal 't 
.que na idade de cinco, ou feis annos 
era forte ~e membros. Depois de ho-
tnem foi .cne de meftlbros forte, e mIli-
to forte: cm .quanto menino os teve 
fracos como os outros da [Iola idade. 
. . ContinuO\l opertendido Cardea1., 
que era D. Affonfo hum gigante no cur
po. Se elle já tinha o~ onze palmos' de 
altura, com que o debmc:aõ , e fendo 
taó proporcionado como o pinta6, co
ta6 fería forte de membros , e teria 
COrp() oaó de gigante; mas de monf
.tro, que fó por moníl:ro deve fer re
putado o corpo humano aos cinco 9 

,DU feis annos de nafcido com ooze 
paI-
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palmos de altura., e membros , pr'()4 
porCjaõ. Os authores da NoveUa fúppo- 1 

)lho quizera6 encarecer ., que o Càr .. 
dea} , quando o Principe encarou com II 
elle, concebeo tal medo., que (e lhe 
repreCentou forte de membros., e hum 
giguite no corpo; que ell:a he a pro
priedade do pavor reprefentar de grjln. 
de vulto até as- pequenas fombras. 

Q~e era efpantofo na vHb ., pro
regue o Cardeal na pintura de ·D. t\f· 
fonfo Henriques. 111:0 vai tanto, como 
fe eUe retrataffe a imagem de hum Po

'Jifemo ., Anteaó., ou Cyclópe ., que 
ainda no cafo de vir a fer algum dia 
efpantofo na vill:a, nos annos em que 
a natureza imprime mais efpeciofida • 

. de nos femblantes., que faá os da ida-
de infantil ., na qual et1:ava eotaõ D. 
AfIonfo Henriques., clle naõ podia 
na vUia fel" efpantofo, como qualquer 
daquelles monlhos. Ao contrario OS 

nofros Hifloriadores ., dizem dclle nos 
tempos da mocidade ., que era mui 
formofo na fua peffoa., bem talhado ~ 
com huma ferellidade compoaa , que 
indicava o valor do efpirito. Outros, 

que 

~ 
j 

~ 
I 

I 
\ 
I 

I 

I 
\ 
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~ que referem as fuas exterioridades de-. i, 
.. pois' de homem ., affirmaó que tivera 
;, oD~e palmos de altura com membros 
J á proporçaõ, o cabello loui'o efeuro t 

boc;ça· grande, roClo comprido., olhos 
~ergados, e vivos., naó fe notando net.: 

,14 'çoufa ., qut na6 indicatfe Magefia
. 4i.,. :. e Sollerania. Os íeus- .rctratQs ., 

J qge.,ffim .óreprefellta.ó, o manifeUaõ 
, . ,«t~pois de homem r~.p.ejtaie-l·oJ e ,nai)· .. ,,,,;, :. 
·;'e.t,aQ,tofo á vHb., que teria muito de .. 

,agradavcl quando mancebo. ElIe foi ~ . 
. 'filbo de mitagre., promettido a feu Pd ' , 
.. vel~ 'venerueI Monge JoaóCerii:a êo.'~· 
·'·m'Ç'· p'rehdhdada dõCêo'; 'ta tnb e ri"i' mi·'" , , 
: lag'r~fa,men~ .curado pe1.a Senhora· de 
C~rquo~e da molefija das pern~s, COIu 

'ilie .nafcêra; e hum objeéto merece
dor da protec<;àó da Senhora ., ~. das 
attenções do eeo ,. naó 'ha~ia fer nas . 

r· mOl')Clruoudades efpantofo à viíla.· : 
Co.~venddo pois de falfo·o cafa

mento da Rainha· D. ThereCa com o 
,Conde de TraUamara., e todas as Cuai 
confequencias indignas de fetem ouvi-
das, deixandO- já di .. impertinente ma
teria, vamos a concluir com o 4over. 

no 
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Era yu',. no da meCma Rainha na menoridade de. 
feu 61ho D. Affonfo Henriques atê re
nunciar nelle o Reino no anno de I 128., 
dou~ annos antes da fua morte, ten
do D. A fronfo dezanove de idade. Sen
do pois certo, e indirputavel, que el .. 
Je e/limou, e refpeitou fempre a Rai
nha fua Mâi, como bom, e obedie~ 
te filho: clla Ce oecupava na adminif-

.' .' traçaó dos negod(ls civis, e D. Affol1- . 
f() de doze annos principiou a empre~ 
r,ar-fe no exerdcio das armas, que () 

. , ;Pai lhe, deixára por herança, e elle. 
~mava por inclinasaó. Como os Eila:' 
'dOs de Portugal 'éftavaó l'odeadós',ae-
Mouros, que naó deíxaria6 ,perder' as 
oecafióes , que lhes offereciaó ,as con
tínuas deCordens de Leaó, Araga~, c 
Caflella, o Governo de buma viuva 
cai Portugal com o Suceefi'or no ber
ço; os Capitaes da Rainha feconfervá"! 
ra6 na defenfiva, efperando os a1mos 
futuros do Príncipe para dilatar as con .. 
<.IuWas, que tocavaó á fua: repartiçaõ. 

I I 19 A primeira empreza , em que o 
feu valor moilrou aos dez annos de 
vida o que tinha de fer ao diante ~ 

foi 
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foi a defenfa,de Coimbra no prolixo EravuJg. 
cerco, que lhe pÓz o Mouro Eujuni, 
dizem que com tr~zentos mil homens. 
Animados os Chéfes, e os foldados 
com a prefença do Principe, que jã lhes 
fazia ver como os impulfos da nature-
7.8 o en/inavaó a affrontar OS perigos; 
elles fizeraó huma defenfa taó par mo-
fa, que encheo de admiraçaó o eeu Se. 
culo. Os Mouros, que viaa prolongar 
o cerco mais do que elles penfáraa; 
que por eaa caufa lhe faltavaó manti· 
mentos; que os afrolava huma devar .. 
ladora pétle ; que os fitiados a cada 
iriílante lhe multiplicavaó as mortes: 
elIes ]evantáraó o fitio precipitados, 
deixando :is rabias dirpofiçóes da Rai-
nha , e aos tyrocinios da corage do 
Principe huma gloria brilhante por der-
pojo da vid:oria. 

Crefeia D. Affon(o Henriques em 
annos, que já contava doze, em er
piritos, que herdára com o fangue, 
em forças, de que o dotou a nature ... 
za, e fendo os primeiros taó ,poucos, 
os fegundos e,raó grandes, e as ultimas 
faraó tamanhas , que nunca defcarre .. 

, &4 .. 
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~ra~. gára6 golpe meDOS que mortal, e na· 
fua vida deu muitos. Para naó paRir. 
a mocidade ocioCo , depois do cerco 
de Coimbra lhe permitio a Rainha fa
bil1e a campo com as criaturas da dif
cirliDa de feu Pai o Conde D. Henri
que " e fe moflraffe huma imagem fua 
aos Mouros de Leiria. ElIe os fez ~ta
car; a Praca depois de grande refilleo
cia Ce rend~o, e e\le, com approuGaõ 
~ Rainha, a doou a S. Theotonio ~ 
Prior de Santa Cruz de Coimbra , a 
quem tinba moita inclinaçaó" para que 
o Molleiro tiyeffe oella ambas as ju
rifdiG6es cfpiritual, e temporal. Como 
D. Atronfo fempre auribu{o ao eeo as 
ruas Yklorias, eua, que era as primi
das dellu, a confagrou a Deos para 
o ter propicio como fenhor dos Exer
citos, Deos das Batalhas. S. 'Theoto
.io pôz nella por Governador a Paio 
Guterres 't homem esforCjado, e pio, 
que faberia conCernr a primeira coo
quifla do reu Prindpe, e il vantagem do 
Mofleiro. 

Antes de fe recolher á fua Corte 
de Coimbra .. D. Affonfo foi a Torres

Ng.. 
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Novas, e como Ce naõ banaR'e já Cenaó Era .w,. 
a fua vi fia para conquifiar' Praças, na 
pafi'agem fe lhe entregou a de Torres-
N ovas. Das mais acc;6es do Principe, 
e do governo de fua Mli até ao anno 
de 112.8 , em que eUa lhe largou o laS .. 
Reino ., nada fabemos "I fepultando o. 
fi lendo , ou o defcuido a gtoria dos 
Var6es ., que foraó o ornato da Patria, 
o explendor do Reino, que nafeia "I e 
a iIIuminaçaó da Coroa do Príncipe. 
que principiava a Cer Soberano. A Rai-
nha'9 em fim., ou por opprimida dos 
annos., e pelO do Governo , ou por 
querer paífar em defcanGo ., e dar fó 
a Dcos o refto da vida , 110 anno de 
1128., em que reu filho, como já dif-
Cernas contava dezanove de idade; ella 
lhe renunciou, e fez entrega do Reino 
comas formalidades, que enta6 fe pra .. 
ticava6. 

Enta6 a Rainha defatada do vin. 
cuto dos cuidados., recolhida no Ceu ·in
terior., fem lembranc;a do mundo., to
da empregada em Deos., Ce entregou' 
direcçaõ de dous Pilotos denros para 
na5 errar a viagem da Eternidade., os 

.quaca 
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quaes fora6 S. Theotonio, e o \rene:.." 4 

raveI D. Tello ~ Luminares brilhantes I 
do MoA:eiro de Santa Cruz de "Coim
bra. Dous annos depois da renuncia dos 
E/ladàs viveo a Rainha em exercicios 
de piedade, que naó fe desfiguraó com 
as inconúderadas impoA:uras com que 
intentára6 macular a fua erpeciofa me
moria linguas atrevidas., [ordidas igno
raneias ., ou paixóes temerarias. ~na 
acabou a carreira da vida no anno de: 

( 

l 
\ 

I 
I 

J 
I 

t 

I I ~o., e o reu nome fempre deve fer 
refpeitavel entre os Portuguezes como 
iUuftre origem da liberdade do reu Rei-
110., da reílituiça6 á fua antiga dignida
de, de o tirar do poder dos Reis de 
Leaó., da fugeiçaó dos eAranhos., rem
pre Senhora grande para nós., como fi
lha do grande Imperador das Hefpanhas 
D. Affonfo VI.. como efpora do ma· 
gni6coConde D. Henrique, frud:o pre~ 
dolo da fecunda cara de Borgonha ~ co
mo Mái do magnanimo Herúe .D. Af- I 
fonfo Henriques., primei TO Rei de Por- ! 

tugaI., ornamento mais brilhante dos I 
FaA:os Lulitanos., e atfumpto imlDortal , 
nas cem boceas dos clarins da Fama. . , 

FIM. lN-
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