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C A P I TU LO I. 

Pid", e IlCfOes do Grande D. lJinirJ., 
VI. Rei de Portugal. ' 

DOM Dini71., filho de D. Afl'onfo Ir. vuJ.,: 
111. fexto Rei de Portugal., a bem jUf-' 1'1.79 
to titulo., chamado ° Liberal, e Pai 
da Patria, foi acc1amado Roi a dezafeis 
do mez de Fevereiro ,om as folemni~ 
dades cofiumadas em aél:o$ femelhan"!' 
teso Teve huma educa'iaó digna do' 

feu 
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Era ruI;, (eu naCcimento., dada pelo feu Ayo Loa; 
renCjo Gonçalves Magro., terceiro neto 
do grande Egas Moniz. que teve o meC
mo emErego na criaçaó do Rei D. Af
fonCo Henriques ~ e com eUa D. Di. 
Diz encheo o Throno. Entrava DOS 

deCoitos annos de idade., e com a vi
veza do eCpirito conheceo tanto agran
deza da fua' capacidade., que Ce rerol
veo a naó admittir, nem a fua Mãi., 
rocios no governo., fiando o ajuílada 
delle das idéas dá fua dexteridade, Pa
ra formar o compono perfeito de hum 
Rei grande ., D. Diniz ercolheo por 
attributos magnificos a verdade, a juf
tiça, a liberalidade. Ornou 05 acciden .. 
tes 'apparatofos de outras qualidades 
menores na Sciencia das Be11as-Letras, 
que enfeitava COIU a Poelia ~ no poli
mento da lingua propria., que fazia 
brilhar pela erudiçaõ ; na intelligencia 
das eíl:ranhas ., que o perCuadiaó Ceu 
natural; no amor dos Sabios., que pre
feria ás outras qualidades de gentes. 
e em todas as mais circun(lancias" qU() 
co(lumaó fazer nos Principes ro1fagan
tc:s as Purpuras. 

~n~ 



DE POR'I'UGAL. LIV. XV. ? 
Entrou D. Diniz a dominar ó Rei- Ira ,uJ~. 

1\0 focegado com a paz eílranha; ·mat 
inquieto com as diifenc;5es domefiicas, 
~e diffemos no fim da vida de fell 
pai: Inquietaça6 que para haver de ter 
.fim era necelfario vencer a difficulda-
ele de ceder jurifdicçiSes 't que entre So
beranias independentes faó triunfol 
trabalhofosde con(eguir. FloreTcia eo-
taiS Portugal em Prelados zelofos., em 
Fidalgos illuClre,s o; em Cavalleiros brio-
fos., e eClesornatos Ju~- faziaó 
a Monarquia refpeitavel, e deviaó pÔr 
o Rei attento para naó excitar tal> E:C-

do as defavencas com eeu irma6' ,o 
Infante D. Aff~nro., qu~ fendo queíla6 
fegunda Cobre a pr~meira nati decidi-
da • podia encher de nuvens eCpeffáS 
a esféra LuGtana nos prlncipios do 
b~m governo a todos os juizos éfpe-
Ç\avel. 

Affegura Duarte ~ unes , que a 
Rainha D. Brites., querendo governar 
com rena filho em razaa da fua pou
ca idade, D. Díniz o naó confentt-
18 , e que e(ljmulada Ce retirár~, pa":' 

, ra Caa~lll. Parte della opiAia5 nad 
bo 
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'irnuJg. he certa; que a Rainha algum 'tempd 
~ftev~ na companhia de Cetl filho. A 
outra parte poderá [er verdadeira ; 
porque dizem, ·que D. Affon(o o Sa~ 
bio', para impedir a retirada da Rai. 
nha de Portugal, aonde:lhe era con-' 
veniente.; pedira a feu neto vidre a 
Elvas, fendo o fim occulto davifita, 
concordar a D.Diniz com fua Miíi:' 
Que elle o percebêrllt, e por naó con
de[cender com os intçntos do Avô, 
fe e[cufára de entrar em Badajoz. 

)2.80 Q,uiz o Rei eílimar por bom prin-
cipio do eeu governo vifitar em peA'"oa 
as Provincias do feu Reino, e já ti
nha andado por algumas de'llas ,quan .. 
do lhe foi :precifo interromper a jor
nada. per caufa do importante nego
cio do [eu cafamento: Negocio, en
tre tantos venturofos da fua vida, o 
mais feliz de todos, que trouxe a 
Portugal huma Heroina , e nella a 
maior felicidade, que toda a Europa 
invéja a efie Reino , depofitaiio do 
Corpo incorrupto da Santa Rainha D. 
Habel ;., que 54 annos foi honrado 
ÇOllla rua prefen~a; que .ogover"! 

110\1 
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nou' .com acertos inimitaveis; que o Era nllg~ 
confolou com piedade rara, e o inf~ 
trufo com os argumentos das virtudes 
mais fólidas. Nefl:e anno fe dcfpedí~ 
raó para Aragao os Embaixadores Joa6 
Velho, Joao Martins, e Vafco Pi-
res, Fidalgos do Confelho do Rei., 
que achárao no Rei D. Pedro hum aco· 
lhimento ., que naó lhes caufou mais 
eftranheza, que fer feito em Aragaó. 
A profloíla foi taó bem ouvida., que 
naó houve a menor difliculdade na 
condefcendencia, que o Aragonez man-
dou ratificar pelos fcus Embaixadores 
em Portugal. 

Encontráraó a D. Diniz occupa- u8t 
do em impedir com armas a feu ir-
maó D. Affonfo a obra do Cafl:ello 
de Vide; mas as fuas iní1:ancias faci
litára5 a .compofiçaÓ, que requeria a 
conjunétura. Tinha origem el1:a dif
cordia fobre a fucceífaó , e dominio 
dos Lugares , que o Rei precedente: 
deixára a fcu 6lho., o Infante D. Af-
fonfo : . Príncipe pouco confiderado., 
~ue fobre atacar o nafcimento de feu 
i;mlQ D. Diaiz, lhe queria di.fputar a 

Co-
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Erã vulg'. Coroa 'I qne dizia e/lar por elle urur. 
pada. Fundava D. AtronCo as ruas per. 
tenc;6es fobre haver elle nafciJo de
pois da morte da Condesa Matilde. 
e como tal de matrimonio legitimo; 
ao contrario de Diniz , que naCcendQ 
na vida da CondeCja ,devia fer reputa
do hum filho de adulterio , oa6 adver. 
tindo , que ene fora ligitima.do. D. 
Diniz, que já havia girado as Pro
vincias do Téjo ao Minho, em razao 
della diCputa com o Infante fobre eaf .. 
tello de Vide, Portalegre , Arron. 
ches, e Marva6, de que o Pai lho 
dera o dominio; examinou a da Alem
Téjo, aonde tomou hum pleno co
nhecimento das Praças fortes 1 e de 
tudo quanto podia contribuir para 
entreter a boa ordem nas economias 
efpiritual, e temporal dos eeus Eíla. 
dos. 

128z., Partidos os Embaixadores , que 
levára6 a Araga6 as convenç6es do 
aju/le do cafamento, e os plenos Po
deres do Rei, foi celebrado o matri .. 
monio cOln grande prazer de D. Pe. 
dro, que da Cidade de Barcelona..,. 

fa· 
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Pátria da Santa Rainha. a veio acom- Era vulg. 
panbando até á fronteira de feus Er-
,tados , aonde fez a entrega aos Em. 
baixadores. Em CaaeIJa a efperava o 
Infante D. Sancho [eu Tio ~ que qui-
~era conduzilla a Portugal [eoaó lho 
embaraçaffe o haver-Ce levantado coo. 
Ira o Rei D. Affonfo (eu Pai. Che .. 
gou a Rainha a Trancoro "I aonde D. 
Di~iz a erp~rava com a fua Corte, 
eao alvoroço do recebimento fe reguio 
o brilhant.e das feaas"l as mais magni-
ficas, que ~m occafióes delias fe ha. 
viaó .uto em Portugal. 
. Deaa uniaõ feliz , naCcêraó a J 
de Janeiro de 12,90 a Infante Dona 
Confiança, que carou com D. Fer
nando IV. , Rei de Caa~lJa , em 1302., 
emorreo a 18 de Nov~mbro de 1313 : 
C a 8 de Fevereiro de 12.91 , o Infante 
D. Affonro"l que fuccedeo a feu Pai. 
Fóra do matrimonio teve D. Diniz 
filhos , a D. Affonfo Sanches ,. que 
foi (eu Mordomo Mór, e carou com 
D. There.Ca Martins, 6lha de D.Joa6 
Affonfo de Albuquerque "I e de Dona 
Th,rcfa Sanches, baíbuda de D. San-

cho 
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ra ,'ulg. cho III. de CaClella., e tivera<S filho à' 
D. J oaó Affonfo., Senhor de muitas 
terras., que lhe levou em dote fua 
mulher D. Ifabel de Menezes't filha 
de D. Telo., que era neto do Infante 
D. Afl'onfo de Molina: A D. Pedro., 
Conde de Barcellos., que naó teve 6~ 
lhos de fuas duas mulheres., D. Bran
ca de Portel., e D. Maria Ximenes 
Coronel de Aragaõ: A D.J oa6 Affon~' 
fo., cujo defHno Ce ignora: D. Fer .. 
nando Sanches., que jaz em S. Do
mingos de Santa rem : A D. Maria., 
que caCou com D.Joa6 de la Cerda: 
E outra D. Maria., que foi Freira em 
Odivellas. 

El Rei que acabava de dar huma 
tal Rainha ao feu Reine 't applicou
,fe ao negocio 't que entaó lhe pare .. 
ceo o mais importante., e era reme
djar os abufos., que taó facilmente 
tinhaó fido tolerados no Reinado pre
cedente., pacificando os Ecde/iaClicos. 
Na Cidade da Guarda foi concluida a 
concordia entre os Prelados., e os Ri
cos·Homens deI Rei , que entaô Ce 
achava no Algarve ., continuando a 

\'i-
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,,{fita do Reino. Mas fabendo , que Era vulg 
os Bifpos o vinhaõ bufcar para lhe 
dar pane dos A rtigos do ajufle, adian-
tou.(e a efperallos em Evora : Lance 
de que os Eccleíiallicos. fi zera6 alta 
eflima<;aõ. D. Diniz, e os Prelados 
communicáraó a concordata ao Papa 
Martinho IV., e das dilaç6es , que 
teve a rua ultima condufaõ, naó foi 
culpado o Rei , que naó pertendia. 
ufurpar as rendas da Igreja, como al-
guns entendêraõ, nem coarétar aós 
feus Miniflroi as jurifdic<;ões, que ()s 
Canones lhes concedem. De tudo fo-
raó prõvas bem evidentes os Officios~ 
que cebaixo da firma do Rei foraó 
sprefentados ao dito Papa, que em 
fim pozeraó termo a hum negocio taó 
~ebatido. 

Imitador de feu Pai na promul
ga<;aõ de Leis convenientes, elle as 
fez publicar contra o luxo, contra os 
odofos , acabou de alimpar o Rei
no de ladroes, e gente vádia ; regu
lou as formalidades, e procedimentos 
da Jut1iça ; fez huma averiguaçaó ex
atta fobIC~ muitas peífoas d~. Entr.4:-

Dou-
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Er. vulg. Douro e Minho, que para Ce alarga.i 
rem nas Iicen<;as, incu\cavaó a nobre
za., que oaó tinha6., e mandou por 
Joaó Cerar examinar-lhes os titulos~ 
Porque os Grandes, os Domltarios." 
os Fidalgos abufavaó da tolerancia da 
povo.,' dos dependentes , e va1fallos .. 
refreou-lhes as .exorbitancias, e coar
dou com os privilegios as demafias : 
ACGóes todas em hum Rei., que nai,) 
lhe adquirem reputaçaó menos 15ri-
1hante, que a de grandes viélorias., 
ou dilatadas conquifras: ACGóes., que 
refreia5 vi.cios., inimigos maiores dos 
Efiados ., que muitos exercitos em ar
mas. Ao mermo tempo concedeo gra
f3S aos Lavradores para promoverelU 
a Agricuhura., que ruaenta a vida., 
e faz felices as Monarquias., cbama~ .. 
do-lhes os Nervos da Reptlb/ica., lem
brado de que os Antigos lhes davaá 
o nome de Companheiros da Nature
Za ; e elle naó defeílimando, que o 
intitulalfem Diniz o Lfl7Jrador. 

Com a revO'gaçaó das Doações" 
que fizera na fua menoridade., e as 
mai$ que nos Reinados preceden~eJ 

naó 
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tliatl 'tinhalS lido premio de ferviGos; Era wlg; 
tt1a5 graças que fe adquiríraó por fa-
vor., por indufirias., por intrigas: D. 
Dioiz metteo no feu Erario grofias 
IOJTImas., de que fenaã fervia para fo-
mento da avareza., que nunca fez af-
lento no feu anilllO real ; mas par.a 
com eUas remunerar nos homens 01 

[erviços ~ que eraó notoriamente co
nhecidos. Huma ordem ta6 regular t 
quando fazia florefcer o Reino., per-
.fuadia' feliz o novo Rei ; e os juizos 
.do commtim ,Cjue fempre faã inter-
pretes das cauras dos acontecimelltos~ 
já decidiaó., Cjue as vantagens de D. 
Diniz lhe provinhap de naó imitar 
a feu ·Pai nas controverfias com a Igre--
ja, antes ao contrario por haver der-
rogado as fuas Ordenações, e f=\vol"e-
cer abertamente as peffoõls de ambos. 
os fexos confagradas a Deos. A dex
teridade do Rei., Cjue nada attendia 
menos que as voze:s populares., regu
larmente erradas., e falfas ., mandou 
lavrar hum Decreto., em que prohibia 
ás Comunidades Regulares comprar., 
ou adquirir bens de raiz : ld'a· bem 

pru-
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Ira vul,. prudente, e politica no feudev1do 
modo, com que fufpendco no. povo 
as interpretaGóes, ,;c os rumores. . 

Em Reino poderofo com idaáe 
avançada governava ainda D. Aifonfo 
o Sabia a CaHella ~ que por enes tem
pos teve o deCgoflo da morle do' feu 
primogenito D. Fernando. Naõ lhe 
de (perta ria a mefma fenfibilidadea do' 
Infante D. Fradique, tambem feu fi
lho, que elle matou .. e ao Senhor dos 
CameLros. D. Sancho .. que com a 
morte de Fernando ficára immediato. 
e Ce enfadava da vida larga 'do Pai, 
pretextou a tyrannia ufada com fcu 
irma6 Fradique para fe Jevantareom 
o Reino. Confideravel número 'de Ci
dades ~ e' vmas, muitos Grandes', c;: 
R icos .. Homens toma& o partido de San .. 
(lho, que naó fe embaraGou com a 
jufliG4 dos fobrinhos, filhos de feu 
inna6 mais velho D •. Fernando. D. Di:
niz, com politica qlte ficou refervada 
para eUe, na fitDaGaótrifle, cm qu~ 

, reo Avô fe achava, naó ró lhe negoá 
os foceorros, naé ró fe efcoCoo de to
mar o partido de fcus prilllos, ilhos de " 

Fero: 
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.f'ernando , que tinhaó huma jufii'ia Eratul,; 
evidente, e hum direito indi[putavel 
lá fuccelfaó da Coroa; mas contra 
• OS pri mos, e o Avô fez allianCja com 
D. Sancho nas Cortes de Valhadolid: 
Re(oluc;aó forte, que D. Diniz depois 
veio a faber com experiencia propria 
o muito, que temeridl\de femelhante 
:cufia a foffrer a hum Rei, quando feu 
filho D. Afi'onfo lhe fez o mefmo, que 
D. Sancho a feu Pai. 

U[ando da mefma politica, D. 12.83 
'J)iniz' naó embaraCjou á Rainha D. 
:Brites fua Mãi a j,ornada de Cafiella, 
que eIla emprehendeo com corage vi-
1'il, acompanhadá de 'fua filha a Infan-
te D. Branca; confentindo levaífe' as 
grolfas quantias, que pode haver, c 
eJue a feguilfem as pelfoas, que a qui
!2eífem acompanhar , que foraó mui:.. 
,tos Fidalgos, e homens de armas das 
terras dos feus Efiados , para Coccor-
rer ao Rei feu pai. Nefia conjuntura 
be que a Rainha D. Brites foi a Caf-
teIJa, e na6 quando o imaginou Duar .. 
te Nunes: Fineza taó grata ao velho, 
e per~egDido Rei , que entre ',outras 
, '10M. Ir; B de,: 
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demonn r'Gões de reconhecimento .. -qü8 
deo a fua 61pa, entaõ .lhe fez a do .... 
çaó de muitas terras na Enremadura., 
,e Andaluzia" em que entrava6 Serpa, 
. Moura, e N oudar além do Guadiana. 
:Quando negocio ta6 critico molhava 
:0 femblante carregado" mudou de fa
,ce com a morte de D. Affonfo" que 
:fe em outra oceafiaó poderia fer hum 
evento fatal, nella alguns o tel"iaó por 
fuccelfo feliz pela guerra civil, que 
evitava, pela effufa6 de muito fangue, 
que fe poupou, e pelos effeitos dó 

. adio fulminante, que já ameaGava., • 
Ce abateo. , 

O Rd D. Diniz, que todo. o an~ 
no precedente levou em jornadas de 
·Coimbra para o Alem-Téjo , .della 
.Provincia para Lisboa, donde outrá 
.vez voltou a Coimbra , já a noticia 
da morte de feu A vô a recebeo em 
Lisboa. Aqui ordenou por fua alma 
muitos fu~ragios, e feitas as exequias 
.com magnitlceacia: folemne, defpedio 
.duas Embaixadas: huma:a Sevilha pa
.J'a dar os pezames a fua' Mãi D. Bri. 
~es, e a. Ce"s tios. os. Infantes D. Ja" 

. ' . .• J t'. '.-. llle, 
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me ~ e D. Joad : ·Outra a.Toledo ao Era.~ 
novo Rei D. Sancho , acompanhadas 
as exprelfóes fenfive.is da jucundidade 
llos parabens pela exaltaGa6 ao Thro-
JlO, que fem injuftiGa inteira,· acaba .. 
,.a de lhe dar mais de meia injuftiGa a 
prejuizo dos Infantes de La-Cerda feus 
fobrinhos, nomeados herdeiros no ter. 
tamento do Rei defunto. Para que as 
refultas , que para o futuro podia5 
nafcer defias reprefentaç6es, que ti-
nhaó armado o thcatro em Cafiella, 
na6 ~enurbaffem o focego de Portu-
gal, D. Diniz prudente foi logo· to~ 
mando medidas ta6 ajufiadas, que acon
tecimento algum na6 o achalre der. 
prevenido. 
. Como atéeO:es tempos tinha fi
do Jallimofa a ignorancia .. em.Portu~ 
gal , aonde naó Ce eL1:udava6 mais dif .. 
ciplinas, que o· manejo das armas; 
quando D. Diniz principiava a' abrir 
CID Lisboa os fundamentos para hu" 
ma Univer6dade, o Bifpo . de Evora 
D. Domingos Jardo , . bem yifio do 
Rei., e que fora chamado para aAir .. 
tir ás Honras de D.Affoufo o Sabia; 
. B ii . to-
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,:,. vulg. tomou á rua conta ·edificar, e dotai 
\ na FregueGa de· S. Bartholomeu ~a. 

roefma Cidade de Lisboa o primeir.o 
ColJegio de efiudos, que houve entre 
nós. A mocidade Portugueza princi .. 
piou entaó a faber com fundamento • 
. que coura era Grammatica , Logica.;, 
Medicina, Theologia, e Direito.· En~ 
taó foi rerufcitando o gofio da boa. 
Literatura., que mal nos deixára Cen. 
tir a barbaridade das NaGões do Nor ... 
te" <.Iue nos fujeitára6" e qUI ultima~ 
mente confundira a ferocidade do. 
Sarracenos ., que nos cativára6. O 
mefmo Bifpo D. Domingos formo", 
os Efiatutos., que depois con61'moll 
o Ceu Succeifor D. J oaó Martins d~ 
Soalhães, e a adminifiraçaó do Col
Jegio a dava6 os Reis ao feu arbí. 
trio. . 

u.8S· D. Sancho., de cuja condiçaó na-
da pode confeguir fua irmã a Rainha. 
D. Brites fobre a obrervancia de al
gumas das c1aufulas do tefiamento de 
feu Pai, quando depois de Rei veio. 
avifiar.fe com eUa a Sevilha : Tam-, 
bem. a. Lila intolerancia nati quiz diF 

fi· 
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!imular por muito ten;lpo a defplicen- Er.\'Ulc.. 
da, que caurava 110 feu animo a con-
venc;aó ,'que a re[peito do Reino do 
Algarve fizera D. Affonfo o Sabio com 
feu genro D. Affonfo III., e com feu 
J]'eto D. Diniz. E~ agradecimento def-
te feguir o feu partido na rebelliaõ 
efcandalola contra feu Pai ; D. San .. 
cho , fem attençaó a D. Diniz ') t~ 
mouo titulo de Rei do Algarve ~ 
como quem dava a ent-ender naô fe 
efqueceria de reentrar na polie doa 
direiros ') q.ue elle, fe imaginav.a. Efia 
be a origem dos foccorros , que .(e 
prefume mandára D. Diniz contraelle 
a favor de D. Toao Affonfo o de Al
buquerque ') filho do Povoador <lefia 
ViUa, Do. Affonfe Tel1es de l\lenezes, 
e de fua mu.lher D. ThereCa Sanches.; 
filha do Rei D. Sancho I., quando 
elle quiz m,etter Badajoz no dominid 
do Inf .. nte D. Joa5 , que feu Pai dei-
xára nomeado Rei de Sevilha. 

O titulo que D. Sancho ufu.rpa"" 
va de Rei, do Algarve ; q .. e indica,vll 
.Imma rotura; o efpirito inquict,o, de.) 
IQfwte D. Affonfo de Portugal, eraéS 

, doUol 
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Eca ,urJ. dous affumptos" que Ce' reprerentavall 
na idéa de D. Diniz motivos de con .. 
fequencias fundias , Ce elIe com tem. 
po na6 as preveniffe. COIDO a arte 
de reinar enlina aos Prindpes, que 
meio algum he mais efl1caz para evi. 
tar calamidades nas Monarquias, qUe! 
ter ' os vaífallos contentes, attendi(Jos t 
e heneficiados. D. Diniz nao efperou 
a chegada da conjuntura, que ofor~ 
çaffe a metter em ufo enes expedien. 
les; fenaõ que para os molhar antes 
della voluntarios , por itfo mais infi· 
nuantes: ElIe entrou a "tratar os ho. 
mens com agrados dininétos; a alar
gar mais as enfanchas á fua liberali'
àade natural; a fazer geral a acceita· 
<;a6, para qúe elle folTe do gono de 
todos, e todos o ferviffem com gof-
10. Elle patfa á Provincia do Além· 
Tejo, aonde o Infante era poderofo, 
e fecha todas as p6rtas , por onde a 
fediçaõ poderia ter entrada, novamen
te .rentido da mórte de feu Sogro o 
Rei D. Pedro de Aragaõ, fuccedida 
f) anno antecedente no meio dos triun~ 

fos 'I 
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"'5, e que poderia Cer fatal aósfeusEravu1g.: 
interelfes. 

Sempre Ce fizerat> deCculpaveis pe- 12 86 
lps muitos exemplos os 'ciumes dOi 

Reis em materias de Efbdo.. Os. de: 
D. Diniz com feu irmad D. Affonfo' 
provinhaõ de naó querer· conrentir , 
que o Infante., Senhor de Villas cnn
fideraveis, as nomealfe nos pcideroCos 
genros, que tinha em Calt:ella', ca
p.azes de levantarem em Pol'tugal os 
mefmos nublados ., que viellllí a Co
prar naquelle ~e!no. Em~ida de ~eu 
Pai catál"a . D. 'AH'onfo com D.' VlO
lame, filba do Infante D. Manoel~ 
que era filho de D. Fernando o.Santo. 
Defre matrimonio naCceo unico vara6 
D. AfFonCo., que morreo Cem fiThos. 
As Princezas ., que teve o Infante .. 
e cafáraõ em Ca íl:ell a , forar> : D. mi. 
bel., mulher do Iltfánte D. fóàõ o Fór~ 
te., Senhor de Bi(caia ; D. Conflança,. 
que caCoucom D. Nuno Gonçalves 
de Lara o Bom: D. Maria., rllulher 
de D. Telo ~ neto do Infallte· D. Af-; 
fonCo de' Molina.,. que (oràl} Pals de 
D. Ifabel ,. ,mulher .de p.'JoaG' Agon" ro 
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E~. vul,. fo de Albuquerque. Homens ta~ gran: 
des naó convinha a D. Dilliz habili
taiJos para Cuccederem em Portugal 
nos Caílellos. e Villas de Ceu Sogro,. 
nem a piedofa Rainha ICabeI o que .. 
l'ia confentir: que Cc elles trazlao em 
íobreCaltos cootinuos a Cafiella, com 
quanto maior razatl os devia temer 
Portugal, aonde era faeil unir duas 
facGoes .. huma . natural .. outra c(lran .. 
geira , . Cc eUas . naó fe acaute1a1fe~ 
aom tempo. 

C .A P I T U L O II. 

Continua-fe tom os negocior ent,.e 4i 
. duas Cortes de Portugal, e Cal-
. . tel/a, e outros (ucceIJos dos (l1l .. 

1101 feguinles. 

N A() tardáraó em mo{l:rar ~s acon· 
tecimentos ,o mermo, que eu acabo 
de referir no Capitulo patfado. D. AI .. 
varo Nunes de Lara, da grande cara 
do Ceo appe iii do " malcontente com o 
Rei D. Sancho IV. que ercandalizára 
a feu Pai .0. JQAÓ .Nunes de Lara~. 

. el~ 
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e\\e fe pa(fou a Portugal. Era D. AI. Era vulg. 
v.aro iIlutlre , rico, cheio de mere.· 
Gimentos, pratico em negodos, com, 
det1reza para os conduzir, e com to-
das ellas partes foi-lhe facilem am-
bos os Reinos attrahir creawras, que 
pooeífem apoiar os [eus intereíTes, e 
entrar no feu partido. Soube elle in
Ílnuar-[e tanto na amizade do no(fo 
Infante, que com calor indi/ivel fez. 
lua a queixa de D. Alvaro. Começoll 
a guerra nas fronteiras de Caílella pe-
la parte de Riba·Coa com damnos 
iguaes do terreno, que a fazia, e do 
Paiz que a fopportava. Como guer- 12.31 
ra femelhante, na5 íó inquietava am-
bas as fronteiras; ·m~s o favor que o 
lnfante dava para ella, podi~ fer cau-
fa de revol ver o interior de ambos 01 

Reinos: D. Diniz marchou para a 
Provincia do Alélll-Tejo .a 'reprimir 
as ten.tativas .do Infante, e a atemo.ri-
~r a gente dos [eus Eílados para naS-
feguir a defobediencia dos morado(es 
das terras do Infante, que. a. fa.vorde. 
D, Alvaro, inquietava dous. R,.einos • 

. Dir-
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Er4.vulg. DiCpofias aRim as couCas., D. Dt:., 
niz foi paífar a Quarefma a Lisboa ,,' 
donde partio para Coimbra., e logo 
para a Cidade da Guarda, que era' 
Governo do Infante, para focegar os' 
IfÓvos, que por aquella parte queria 
romaífem as armas em foccorro de D. 
Alvaro. A fua primeira ac<;a6 foi de 
politica , perfuadindo feu irmaõ lhe 
era mais vantajof\l , em lugar do go" 
vemo da Guarda., o de Vifeo ., La
lI1ego, e da Provincia de Traz-os .. 
Montes. Nada aproveitáraó eaas di
ligencias do Rei contra as detnaGas 
do Infante., e do [eu alliado D. Alva
ro, . que foraó 'continuando com o 
mefmo empenho a guerra contra Leaó, 
e GalJiza. D. Diniz , que via já Ce 
tJaó curava o mal da teima com re-' 
medios brandos., reColveo·fe a levallo 
Com os de ferro, e fogo; e junto hum 
con6deravel exercito., em que Ce achou 
toda a nobreza do Reino , e os Ca
.. alleiros das Ordens Militares., mar
thou da Guarda Cóbre a Villa de Ar

.ronches., aonde o Infante Ce fazia for
te. D. ~al1cho de Caílella com a gen-

te, 
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te", que tinha em Galliza, tambem Eta vulg. 
\leio affillir ao fitio 'I que Ce fez te .. 
mero[o aos dous alliados pela prefen-
í;a de dous Monarcas poderofós, e cC"; 
timulildos. : --

: A Rainha V1uva D. Brites .. -e fua 
filha a Infante D. Branca , que efia .. 
"aó e", Burgos 'I com a l10ticla do 
Íltio de Arronches, e do perigo do In
fante , partíra6 para Badafoz a fer 
medianeiras na guerra de feus61hos, 
e irmãos. O Infante, aviCado da rua 
chegada, pode huma noite enganar 
as guardas de campo , e entrou em 
Badajoz a negociar com a mãi, -e ir .. 
mã os -ajufies da paz com os- dous 
Monarcas. Elias a conCeguíralS feliz
mente com as condiçóes do Infante 
entregar a el Rei os Cafiellos de Por
talegre, Marvaõ, e Arronches : de 
cl Rei lhe dar em tróca a VilIa de 
Hermamar na terra de Lame'go; e 
de D. Sancho de Cafiella perdoar a D. 
Alvaro a rebelliaó , a fugida, e ad
mittillo á graça-, que antes lhe faziaó 

Affim o cUlnprio D. Sancho com tan. '0 fenthnento da. [eu Valído D. Lo. 
~ -- po 
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Era \·u):.· po Dias de Haro'l irmaG de D, Di~ 
go Lopes 'I Senhor de Bircaia , que 
apartando-fe delI e inimigo declarado ~ 
lhe fe~ logo cruel guerra: cambid de 
valimento bem célebre. eOm qúe. D. 
Sal1cho fe çongraGou com hum trai-

1288 
dor, e adquirio outro. . 

Como o Rei confeguio a paz" 
e nada d~rejava tanto· como confer. 
1I811a com os feus parentes , e alHa. 
dos: o reu efpirito adivo" e inclina .. 
do a fazer refpeitavel o Reino em re
galias'l e formoro em fundaGóes'l con .. 
feguio do Papa NicoUo IV. huma Bul~ 
la. para feparar a Ordem de Sant-Ta .. 
go da obediencia dos Melhes de eae •. 
teUa, e foi eleito primeiro de Portu
gal D. Joaó Fernandes 'I Fidalgo de 
tantas qualidades , que mereceo ea" 
alta. Dignidade por votos unaoimes. 

. Depois fe applicou á fundaGaG de va~ 
rios lugares, efpecialmente os de Vil. 
la Real, e Monte Alegre ,que Ca6 
dous monumentos immortaes da mag
nificencia de D. Diniz. No mermo an .. 
no . por determinaçaó d3quelle Ponti"! 
fice foi levantado o Interdiéto aql,lc; 

dc~ 

I 
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\kra5 caufa as revoluc;5es paITadas; Era vulg. 
porque o Rei, na6 fóquiz regular 
as J urifdicçóes entre os Seculares; mas 
aind!l a dos Prelados. Para efie timos 
fez convocar, e juntos elles , depoia 
de muitas' deliberações, fizeraó ao Rei 
reprefentaçõe$ refpeitofas concernen .. 
tes á obfervancia do poder Ecclefiafij .. 
co., e á conferva<;aó dos frus privile-
gios. Com modera<;aó amigavel fe com-
poz hum uegocio taó c!itico, e la-
vrada a concordata., o Papa N icoláo 
IV. a confirmou por huma Bulia ex-
preITa com tudo o mais que Ce havia 
~cordado na Junta, e afiim foi intei
ramente refiabeIecida a tranquillidado 
no Reino. 

Por enes annos foraó fundados o 
Convento de S. Domingos das Donas 
de Santarem.. ao, qual em vida do 
Santo 1<'r. Gil havia lançado funda ... 
mentos humilàes a devota Elvira Du ... 
ries; e o de Almoíler d .. Ordem de. 
S. Bernando., que D. Berengueira Se· 
1;1hora illunte., mulher de D. ltuy Gar .. 
da de Paiva., etlando viuva perfuadio> 
~ (ua filaa D~ Maria 'applica1fe os. [euSi 

bens, 
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Ernulg. pens ~ de que era unica herdeira; pi~ 
ra eaa fundaça6 no Ceu lugar de Al~ 
moíler. Condefcendeo a religioCa Vir
gem com os rógos de fua Mãi, e con
Jeguida 1icenGa do Papa N icolão ,Mait 
e filha levantárló eíle padra6 glorioro 
ela Cua piedade. Tambem entre nós 
houve hum Moneiro de Freiras da Or~ 
dem Militar do Santo Sepulchro, fi .. 
. tuado em Aguas Santas na terra de 
Maia, que veio a arruinar-Cc com a 
elecadencia daquella. Ordem. 

Eu deixei dito, que D. Sancho 
de Caílella a infiancias de [eu Cobrinho 
D. Diniz admittio á fua graGa a Do; 
Alvaro Nunes de Lara, e a-rrojou dei .. 
la a D. Lopo Dias de Haro. EHe ho .. : 
mem em todas as qualidades grande., 
que naó fentia em fi alguma para der .. 
merecer os agrados de Sancho: elle 
fe foi queixar á Corte de Al'aga6 da 
jnjuíliGa ~ que acabava de receber na: 
de CaO:ella. AIli Coube eIle adquirir 
hum bom número de amigos, e me
recer a protecGaó do Rei D. Pedro ~ 
cunhado de D. Diniz. , que lhe offe
Jeceo as fuas armas para .vingar a fua.. 

in-
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ril1jú'ria. Tanto além das medid .. s da ra- B.ra yulg • 
. za6 paífou ella vingança't que em ob-
,fequio a D. Lopo, o Rei de Aragaõ 
.declarou a guerra ao de Callella. D • 
. Sancho, que por attender a D. Di-, ;: 
.niz, perdêra a D. Lopo, e agora ad· 
:quiria hum i.limigo no Rei de Aragaõ, 
,lhe reprefenta a conjuntura, em que fe 
.acha; mas D. Diniz cumpre ta6 exa
damcme os feus deveres·., ,que fem 
Jlttender ao cunhado, ajulla alliança 
eflteita com D. ~alicho. Marchou de 
.Portugal hum exercitq luzido, que 
junto JlO de Cafiella formou hum cam-
po de cem mil homens. Com igual 
.número appareceo o de Aragaó ;e 
forGas ta6 monllruofas , quepodia6 
;alimpar de Mouros a Hefpanha, gar • 
.táraõ o tempo em ercaramu<j3s, fem 
lIlais acça6 , que a tomada do Cae. 
tell0 de Moron pelo Rei de Ara· 
gaõ. 
. Ainda que D. Diniz dava a en .. 
tender o [eu grande empenho nella, 
guerra, parece· que a illuminaçaõ do 
{eu ef pirito prevendo , que njó teria 
ml1it;is c~nfequencias, eUa naó o eni~ 

ba" 
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baraçou para fazer a trasladaça6 d&t 
o«os de feu Pai do Convento de S. 
Domingos de Lisboa para o Mofieiro 
de Alcobaça com grande magni6cen.. 

12,90 . da. Na6 lhe fez ella imprelfa6 algu.. 
. ma para interromper o curfo dos ne;. 
godos inteHino5 do Reino , que lhe 
leva valS applicaçalS muito mais féria. 
Naõ lhe impedio a célebre Ordena
çaõ, que elle fez para a eonfervaça6 
dos privilegios, e i[enCjóes de algumas 
Cidades, que foi approvada por quan
tas gentes havia6 no Rein'o illtereífa
das no bem , e gloria do Efiado. Sa
bendo, que nefia Lei unicamente fe 
lhe ~otava efiabeJecer dentro neUe Ci;
dades de refugio, que feriaõ oceafiaó 
de mones, e homicidios voluntarios .. 
e continuos : Sendo já confiantes 0$ 

abufos, que ella cau[an cada dia, e 
que todas as fórtes de eriminofos fe 
refugiavalS nas Cidades , aondeacha~ 
"a6 clfylo feguro contra a J ufiiça: D. 
Diniz revogou nefia parte a Lei, deI. 
daTando as fuas intenCjões , que eraó 
por eae meio facilitar a povoaçalS das 

Pra-, 
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PraGas fronteiras, aonde havia falta de Era vulg, 
gente. 

Elle grande Rei, que na SÔr da 
fua idade foi recebendo da razaó hu
ma iIluminaça5 fublime, ella o inc1i
~10U ao conhecimento da verdade com 
que diff'e Quintiliano, que na5 podia 
havei' Monarquia feliz fem fel' orna
da de muitos Sabios, e come~ou logo 
a molhar hum affedo grande á!l Le
tras. Ou nareelfe deaa inclinaçaõ dc) 
Rei , ou de ver os progreffos, que 
fe faziaó no Collegio ellabelecido pe
lo Bifro de Evora D. Domingos Jar
do: EIle funEla a Univc:rfidade de Lif
boa, primeiro Licêo, que illunrou a 
1106'a Monarquia, e foi approvado pe
la Bulia, que ncne anno palf'ou oPa· 
.pa Nicoláo IV. a q de Agoao. O fi
tio, que o Rei efeolheo para a fun
daGa6 'I (oi o bairro de Alfama á Por. 
ta da Cruz, .aonde até hoje fe confer
vaó caras, que foraó da Univerfidade 
na rua chamada as Efcólas geraes jun
to •. Santa Marinha •. Antes deaa fuo
daçaõ o Magiaral das Cathedraes ti
Jlha a reu cargo a educaçaó da moei-

XOM. IY. C· da-
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Era vul,. da de , á qual dava as primeiras tintu~ 
ras da Lingua Latina, depois da Filo~ 
fofia; e afllm a punha6 habil para el
tu(far pelas livrarias , que entaó eraó 
l'úblicas, ou .avan~arem os conheci
mentos pelos generos de applica~'aó, 

''lue lhe parecfffe n~ais conforme. 
Na Cor.te de Lisboa fe confer

vou a Univerlid;!Je até o anno de 
13°8, em que o mefmo Rei D. Diniz 
a mudou para a Cidade de Coimbra, 
aonde exifie t reformada os mezes paC. 
fados defie anno de 1773 por déier
minaçaó do Hd, que com o feu ii:' 
lumiru:du difcernimento arrancou della 
os ahufos inveter:ldos ~ com que di-
zem a havia corrompido o efpirito Je .. 
fui~ico. Os motivos que tc\'e D. Di
niz para a mudança foraó os diverti
mentos da Corte, que fazia~ romper 
o fio da npplic3<;::6 com damno" grave 
dos Efiudantes, e de feus Pais, que 
difpendia6 para fuficntar odofos. O 
Papa Clemente V. concedeo ao Rei 
o poder de annexar á V niverfidade 
feis 19rejas do Padroado Real, e ar
bitiar ordenatlos aos Lentes; que até 

cn-
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enta6 co(lumavaó pagar as rendas dos Erl \'ulg~ 
B.ifpados, por ferem os Bilpos os pri-
meiros ,que com elIa condiGaõ fize-
.nó a fúpplicaao Papa Nicoláo IV. 
Tambem . ordenou D. Diniz, que nos 
Conventos de S. Domingos, e S. Fran-
circo fe lelfe Theologia, e accreCcen-
tou os Mellres de Canones, Leis, 
Logica ~ eGrammatica, que avançá-
raó eln Portugal os conhecimentos das 
Sciencias, em que florefceraó homens 
eminentes, que deraó a1fumpto ao~ 
.grofi"os volumes da Biblioteca Lufita-
na, que compoz o erudito Abbade 
de Sever Diogo Barbora Machado. 

Ainda que eí1:ava em feu vigor, u.9t 
e inteira obfervancia a Lei de 1282, 
que D~ Diniz publicou para impedir aos 
Corpos de M:tó ·morta a acquilip? 
de bens de raiz nos feus Ellados : Ago-
ra., em confequencia do Concelho,~e 
Efiado , a confirmou por hum 11 o.\: ° 
,Decreto " com J urifprudencia tallt'? 
mais equitavel , . quanto ,ella tem de 
mais bem fundada fobre a Lei infú .. 
ta no Codigo de Theodo{jo por or-
dem do Papa S. Damafo; Meio ne-

C· ii' ceC-
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Era vulg. cefTàrio para remediar dous abufos ; 
hum, que confentia fahírem os bens 
das cafas dos Particulares para fe fe
pultarem nos Claufirol1 das Communi
dades, e Ordells Rdigiofas ; outro,. 
que privava ao público dos direitos 
das compras, e vendas, que fenal> fa
zia6 daquelles bens perp~rU3mente en
terrados. Eíles , e outros prejuizos 
coníideraveis femem as Monarquias,. 
(juando feoar> impede. o número ex
ceffivo de Ecc1eíiafiicos Seculares, c 
Regulares , que ordinariamente na6 
buCcaá efies eOados por voc-.Hiaó, fe
llaó por cúmmodo , como eu tratei 
no V. Tomo da minha Aula da No
breza, quando propuz as razões por
que os Eílados crefcem, fe conferva6. 
e diminuem. 

Cortados por efia Lei os interef
fes dos EccleGafiicos, e muito mais 
pela prohibiçaõ dos Officiaes públi
cos , que naó lhes podiaó lavrar as 
cartas de venda ~ elles fe valêra6 da. 
invediva de ccmprar por interpofias 
pefl'oas, que fofiem aptas para faze
rem trocas, dca~ões , caf:Dbios, que 

. os 
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"OS regurava das penas da Lei : Inve- Era vulg. 
diva, que teve ufo até ao tempo do 
Rei D. Fernando, que prohibio igual
mente com as ca rtas de venda as de 
doaçaó, e troca. A alguns eCpiritos de
licados com demalia lhes parece falta 
de piedade , que fe ponha taixa aos 
bens das Igrejas ; que Ce embaraífeln 
as heranças aos Eccleúaílicos, e que 
Ce lhes coarétem as doações. Iifo he hu
ma falta de diCcernimento, que naõ 
pondera , que naquelle ellado Có Ce 
nota o número exceffivo, tanto nos 
Seculares, como nos Regulares : nos 
primeiros , quando ajuntaó riquezas 
enormes para fauílo pomporo ; e de
pois as vaó perpetuando em fucceifo
res da meCma profiífaó, que com el. 
las naó utilifaó o commum : nos fe
gundos , quando a quantidade mone
truora de individuos faz neceifaria ou .. 
tra quantidade Ceme1hante de cabedal 
pára a fua Cuí1:entaGaó, com duas per
das grandes da República, huma de 
homens, outra de dinheiro. Eíles ex
ceffos faG os que a prudencia nota', 
naó o número devido de Conventos, 

e 
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Era'v'úlg. e petroas, que he muito jullo fe con~ 
. ,f~rvem com ,a decencia correCpondente 

ao Senhor, de que elles fa6 Cafas, e 
Minillros. 

Quizeraó ,alguns dos nolfos Hif .. 
tori:ldores., que ncíle anno 'Ce avifiaf-
{em os Reis de Portugal., e Caílella ., 
e ajuílatrem cafar a no1fa Intànte D. 
Conílam;a com D. Fernando., 6lho de 
Sancho., e D. A fl'onfo., filho de D. 
Diniz, com D. Brites., irrr.ã de D. 
Fernando. O caramanto da Infante he 
certo', que fe tratou neOe anno dé 
11.91 ; mas o de feu irmaó D. Affon~ 
fo cúm D. Brites ao mermo tempo 
he hum erro; porque D. Brites nar-
ceo em 1293., e naõ [e podia ajuílar 
hum cafamento imagina rio. O Rei, 
fCl1lpre deCvelado pela felecidade pú
blica, fez aval1<;ar muito a agrictlltu- I 
ra COlÍ!' a grande obra no paul de UI-
mar ~ e enobreceo a Cidade de Ta-
vira com o CaClello., que fundou no 
alto., aonde eCl:á a Igreja de Santa Ma-
ria., que ainda hoje arruinado moLha 
a fua grandeza. 

o 
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O Infante D. J oaó, que fi zera Era vulg. 

grandes ferviços a feu irmaó o Rei D. 
Sancho no lÍtio de Tarifa., malquifia-
do pelos [eus emulos, e remunerado 
com huma perfeguiçaó por premio, 
fe paifou a Portugal , aonde recebeu 
os maiore!> obfequios de (eu amigo D. 
J oaô Atronfo ,Senhor de Albuquerque. 
N eHa retirada prendeo o Infante a D. 
J oaó N unes de Lara., que o' feguia 
mandado por D. Sancho. O Rei D. 
Diniz., que fobre os Laras lhe ferem 
gratos, naô queria dar motivo de 
queixa a D. Sancho feu tio., álern 
de fazer foltar a D. J oaô Nunes, e 
de (e [emir da gucaa, que na frontei~ 
ra dos (eus Eaados o Infante fazia a' 
Caílclla, naó o quiz confcntir nelles, 
e mandou que fahiffe do Reino~ Elle 
{e embarcou para pa{far a Franqa; 
mas arrojado por huma tormenta em I 2'y; 

Tangere, acceitou o convite de Aben· 
Jacob , Miramolim de Marrocos,' 
que o mandou com huma arl)lada po. 
derofa fitial' Tarifa, que pouco tem· 
po antes fora troféu do [eu valor, 
agora eCcandalQ da lua perfidia. Aqui 

Cue-
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fuccedeo o cafo gentil de D. Affonro. 
Peres de Gufmaõ , que arrojou do, 
muro opunha1 para lhe matarem o 
filho, quando o Infante o ameaGou 
lhe daria a morte, que recebeo def
h u,mana, fe elle feu Pai naó lhe en
tregava aPraça. 

Se aos Reis pode(fem fazer emu
laça6 as obras dos feus vafiàllos, nós 
diremos, que a grandeza com que o. 
Birpo de Lisboa D. Joa6 Martins de 
Soalhies principiou a fundar o Con
vento de Santa Clara, que foi defpo
jo mirerave1 da furia do terremoto do 
pri mei ro de Novembro de 175 S , eC
ti mulou ao Rei D. Diniz pa ta man
dar fundar o Moneiro de Odivellas 
pal'a as ReligioCas Bernardas, que he 
{em dirputa hum dos mais magnificos 
das Hefpallhas , debaixo dos aufpicios 
do Santo do feu nome. Alguns prefu
~elTI, que a origem defia fundaçaõ 
fora, porque andando o Rei á caGa 
no termo de Béja para as partes de 
S. Pedro de Pomares o atacára hum 
urfo , que o deCmomou do cavallo, 
e quando hia a faze Do pafio da fua 

\'0" 
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'YoTacidade., lhe apparccêra., dizem Era .ul,. 
que S. Diniz, ou S. Luiz de Tolora., 
advertindo-o tiraffe do punhal ., que 
tinha ao cinto., e mataffe a féra., co-
mo na realidade eI:ecutára. De hum 
caCo 'ta6 grande fe conrerva a me· 
moria no padra6 immortal de Odi-
vellas. 

C A P I TU L O III. 
j)a gU("" 'IIIC () Rei D. Diniz trot, 

, com Ca/Jell". 

QUANDO D.Diniz fe occurava em 
obras ta6 grandes; quando repri

mia a ambic;aõ de huns., e a avareza 
dos outros; quando dava huma nova 
fórtna ao [eu Elládo para o fazer fe~ 
liz; a 1l10rte do Rei O. Sancho de Car~ 
teHa de tal (órte mudou a face dos 
negocios., que elles Ce faziaó dignos 
das fuas attenc;ões. Deixava D. Sancho 
tres 6lhos; e duas filhas da Rainha 
D. Maria; mas porque ella ., como 
filha do Infante Senhor de Molina., 
cra muito parenta do Rei D. Sancho., 

e 
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Era'vulg. e o Papa naá quiz diCpenCar no impe. 
dimento; os partidarios do Infante D. ' 
Joaó, irmaó do Rei defunto, entrá
faó a perfuauir, que (eus fobrinhos , 
como baílardos, eraó inhabeis para a. 
fucceffaó. Deixado o direito ,qlfc en
taó allegáraõ outros muitos pertenJen
tes á Coroa de Caflella : D. Diniz 't 

que previu a fa.talidade das coníequen
cias, que haviaó rei'ultar d:1-luellJ 1110r

te" marchou para a Cidade da Guar
da, poz- Ce preaes para qualq uer con
tingencia. Logo D. Diniz mollrou a 
fua inclinac;aó favoravel ao Infante D. 
J oaÔ, naó obaante o ajulle do caCa,;,' 
mento de Cua filha D. ConílanCjacom 
D. Fernando., nem o direito., que 
elle algum dia reconheceo nos Infan .. · 
tes D. Affonfo, e D. Fernando de La .. 
Cerda, filhos do Infante D. Feman· 
do, irmaó mais velho de D. S.,ncho, 
que havia dez annos eflavaó prezos no 
Callello de Xativa para lhes impedi
r,em com iniquidade fegunda a primei .. 
ra injulliC;3 da privic;aó do [eu di
reito. 

Fei-

I 

) 
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Feita a liga de Portugal com o Era vulg. 

Infante D. J oaó ., e declarada da noC. 
fa parte a guerra contra CaO:ella; D.· 
Fernando impoffibilitado para fe de
fender., envia á Cidade d.a Gua·rda o 
Infante D. Henrique feu tio., e feu· 
tutor., para reparar a D. Diniz da al~ 
liilnGa de D. Joa6. EO:a negociaGaó 
era taó delicada que naó neceílitava 
de petroa menos habil., que D.Henrique 
para produzir effeito ., . ou' ao menos' 
para confeguir do Rei o manter-Ce 
lleutra1. D. Henrique ,que entranha~ 
velmente defejava COl"Oar o feu pupi .. 
10., urou de tantas dextcridades., que 
foube adquirir entre nós hum parti
do vantajofo ., e it.finuar no efpirit.> 
dos Confelheiros de El1ado, que o di •. 
reito de D. Fernando á face Ce moC.' 
trava fuperior ao de todos os outros 
pertendentes. A efias difpofiCjóes taó 
favoraveis fe-'Ceguionegociar com o 
Rei., 'e pôr no 1'0110 dos Oaieios li: 
prome{fa em nome de Fernando de 
lhe rellituir as Praças de Serpa., Mou
ra., feus Callellos., e termos., que os 
Reis predeceífores de feu Pai havia6 

. ufu~ 
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uCurpado a PortUgal. A mefma pro~ 
meAã fez Cobre as demarcaGóes dos 
Reinos., e entrega de Aroche., e Ara
cena., que nós haviamos conquinado, 
e por ene modo cUl1reguio o 6m das 
ruas pertençóes., que 6cáraó 6rmadaS 
pelo mermo Infante. 

Em cumprimento da fua palavra, 
D. Fernando mandou entregar as Pra
ças a Nuno Fernandes Cogominho, 
que era Almirante Mór do Reino, 
muito valído de D. Diniz. Foi pou
co duravd a concordia ., porque D. 
Fernando., depois que fubio ao Thro
no; além da entrega das ditas Praças, 
efqueceo quanto D. Diniz obrára pa
ra chegar a ell~, e lhe faltou á pala-

. vra na execuçaó dos mais Artigos do 
Tratado., efpecialmente o cafamento 
com fila 61ha D. Confiança. D. Di
niz picado detle procedimento ., Ce 
ligou com D. Affonro IV • ., Rei de 
Aragaó , que protegia os direitos do 
Infante D. Atronfo de La~Cerda , e 
ambos dcclaráraó a guerra contra D. 
Fernando. Ainda D. Diniz naó tinha 
Cahido de Portugal, quando o Rei 

de 

I 
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de Arágaõ, e o Infante de La-Cerda, Era wJ,. 
entrando no Reino de Lea6, 6zera5 
reconhecer ao Infante D. J OIÔ por feu 
Rei, juntamente com Galliza, e Se-
vilha. Imlllediatamente entrando em 
Sahagum, foi lambem jUlado D. Af. 
fonfo de La-Cerda Rei de CalleIla, 
Toledo, Cordova, e Jaen, na fôrma 
antes ajullada a refpeito della divifaó 
dos Reinos. Continuava o obílinado 
cerco de Mayorga, quatro leguas de 
Leaô, por parte dos Aragones, quan-
do D. Diniz entrou com as ruas trópas 
por Callella. . 

Na raya (e ajuntáraõ com eIle o 
Infante novo Rei de Lea6, e D. Joa6 
N unes de Lara. Aqui lhe veio falIar 
fua lia a Infante D. Margarida com 
feu filho D. Joa6 de Ledefma, que 
fe fez vaífallo de D. Diniz, queixofos 
Mãi, e filho de D. Fernando de Callel
la. Foi o exercito talando com furor 
defmedido quarenta leguas de Paiz, 
e chegou a Simllncas, viíinha de Va· 
lhadolid , aonde determinava fitiar a 
D. Fernando , que ellava com fua. 
Mãi naquella Cidade. Efie feria' hum 

rue-
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E~a vwg. Iuccefl'o bem vantajoro fe o naiS im
pediRem os principaes do partido do 
Infante de La-Ccrda, que mudáraó 
com a vontade a refolucsaõ primeira. 

u96 E/la novidade derrotou as medidas de 
D. Diniz, que determinado a voltar 
para Portugal, veio ganhando á for
Ga de armas a Comarca de Hiba-Coa, 
que até hoje fe conferva no 110([0 do., 
minio. As VilIas ., que ella compre
hende, pertenciaó a D. Sancho de 
LedeCllla, que recebeo outras do Rei 
.<ie Ca/lella para. haver de ceder as de 
Riba·Coa a Portugal. D. Fernando 
que ,refi ília a toda a equidade, antes 
,que o obrigaRe á fOI'Ga fe refolveo á 
formac;a6 do Tratado., que depois de 

.ter por bafe o (eu caram~nto com a 
Infante D. Con/lança, e a perda do 
dote eílipulado no ajuíle ; em vHude 
delle largou para fempre as Praças de 
Olivença, Campo M:tior , e Ouguel
la no Alem-Téjo : na Beira muitas 
Villas, Lugares, e a Comarca con
quinada de Riba-Coa em cambio de 
Ayamonte, Valença, Efparragal, e 
,Ferreira, que lhe cedeu D.Diniz. 

Em 
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Em huma ró campanha, que du- EulUl,. 
1'OU tres Inezes, fez elle conquillas 
.con6deraveis t talou CaHella até 'Si
mancas, enriqueceo todo o exercito 
com defpojos, e fez hurna paz com 
tantas vantagens, que ainda hoje Por .. 
tugal recolhe o frudo das ruas con
{equeneias. Logo que tomou poere 
das terras inílruio oS" novos va{fallos 
no direito por que os dominava, guar-
neceo os CafleJlos ., e fortificou' as 
ViIlas: Rei na6 menosprovfdente na 
paz, que corajoro.na guen.a. Mas ao 
tempo que os ajufles Ce tratava6., os 
Fronteiros do Alem-Téjo ., que ha
via6rendido a Campo Maior., e' Al
valade ., faziaÕ grandes damnos em 
Caflella. Cobriraõ alentos os CaCle" 
lhanos com as fuas mefmas ruinas; e 
fe na6 podéra6 reparar as perdas, 110 
menos reílituíraõ as duas PraGas t que 
depois foraõ entregues pelo fegundo 
Tratado feito em Alc.:anhiCes. 

A tranquillidade eílranha fe Ce- 1'1.97 

guio huma confideravel dilfenc;aó d(l

mefiica. O Infante D. Affonfo havià 
carado .co~ D •. VioJante, filha do In.-

. fan-
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Era YUJ,. fante D. Manoel, fua parenta em 
gráo prohibido. Como o Papa nalS 
difpenrou neíle impedimento, e a 
fucceífaó dos filhos do Infante fe en
tendia no efiado de dirputavel pela 
falta de ligitimidade ; o Rei D. Di
niz fe refolveo a fanar efie defeito de 
[eus [obrinhos por cartas de legitima. 
çaó. A prudente., e Santa Rainha Ira
bel., que previa as refultas., que po
deria ter o beneficio ; com todas as 
forças fe oppoz ás pertençlSes de D. 
Affonfo ., para que via taó inclinado 
a feu marido. Nada produzíraõ as de
monlhações refpeitaveis da Rainha pa~ 
ra obrigarem o Rei a mudar de re
foluçaõ; mas o feu efpirito iIIll111ina
.do ., que a movia a zelar o intereífc 
de feus filhos., a encheo de alentos 
para reclamar por hum protelto Co
Jemne a determinaGaó de feu efpofo. 
Para que elle fcnaó fizelTe reprehen
llvel a alguns juizos delicados em 
interpretar., deduGo no mefmo Ado 
todas as razóes., as caufas jllílas., os 
motivos mais principaes., que a obri
gava6 a fazer huma oppo{i~aó taó for-

.ual. 
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mal. Entre elJas naó fe efqueceodc E.ri:YQJi~ 
. a\legar a mais tocante, e era, 'que. 

fazer-fe a graça da legitimaçaó" os 6~ 
lhos do Infante no tempo futuro por .. 
{uiriaó muitas terras. das quaes a pro. 
priedade devia pertencer aos [eus fi .. 
lhos, que tambem o eraó de D. Di
Diz, e eUes nas fuas rondas teriaó bll
ma grande dimilluiçaó. 

Mais poderofa que os rogos, ,~ 
proteftos da Rainha foi a politica do 
Rei em occafiaó. que eIle 'prefumio 
fer nceefi'ario· preferilla ao mermo 
amor paternal.' Elle entendeo " que 
~eviaevita.r ella conjuntura ,de erean- . 
dalo ao Infante feu irmaõ, primeiro 
~ue a de condefcender com a vonta

,de da Rainha, e talvez com a fua 
mefma vontade. Como os RerSflem 
fempre pódem obrar o que querem., 
bem pôde fer, que D. Diniz temetrc 
por confequenda do derprazer de fell 
j,tma5, que elle fe patfaífe a Cafiella, 
.onde tinha hum partido f01te de pa
rentes muito poderofos, e caufalfc 
aos (eus filhos prejuifos maiores para 
,~ futuro, df) 'luç,era& os intereffes't 

, :{OM.IY; P. ~1.1C 



~o . HISTÓU! GEIAt ,-.rI t..J,. que da legitimaçã6 podia6 tirar osti
lhos do Infante. D. Diniz , que nada 
defejava tanto como a concordia, 
veio a confeguilla nas mefmas par .. 
tes , que dava6 materia para os fuC~ 
tos. 

Pa6àra para o feu Ccniço, c Ce 
fez reu vaSàllo D. J oaô Alfonfo de 
Albuquerque , que' depois foi creado 
por D. Diniz feu Mordomo Mór, e 
Conde de BarceIlos. tifie Fidalgo, pa
rente taó proximo da Rainha D. Ma
ria de CafieHa, foi na Cua Corte dif .. 
pondo os negocios com tanta deste"· 
ridado, que fe efireita1fe a alliança, 
nat) fó pelo cafamento de D. Fernan
do com a noífa Infante D. Confiança; 
mas pelo de feu irma6 D.. Affonfo 
com á Infante D. Brites, irmâ de D. 
Fernando. Paflàdos os avifos particUe 
lares a ambas as Cortes,' dados os 
conftntimentos, depois as Embaixadas 
púbU.eí',,. -c cofiumadas em ados f~ 
mc;lhantts. , 6cáraó ajuRadas as viftas 
dos Reis fobre a fronteira. O de Por./t 
tugal com a fua Corte brilhante mar
c:buu para~ Miranda, c a. de CaReUa 

, . ~. 
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" .. ra A1canhiCes.naG . menos luminofa .. Etitm •... 
N etláPraça.fe celebrou novo Tratà .. 
do de paz, que eompoz todas as dti· . . 
~idas ,precedentes, e fucceffivamentt 
Ce ceJebraó os caíamentos. D. Fernan-
do , que tinha 0DZC annos, fe def .. 
pofou com D. ConRança, que fazii 

. cito :D. ABOnfo, que· contava rete • 
e a Infante D. Brites quatro, (e der", 
pofáraõ por Procuradores .: ,Alliança 
dobrada., agora .mais refpeitofa por 
{ér {dlada com a prcfença auguaa das 
Magellades, e Altezis de Portugal, e 
Callella , que rati6cáraõ por fi mef .. 
mas as condiç6es, que éncbiraó ;C! 
antes convencionára' os feus ·,M,mifi-
tros.. , 

O Infante. D. Joaópara 'q~ ot 
cafamentos, . e pazes das duas Coroas 
era6 hum tropeço invencivel para já 
mais. cingir a de CafieUa como preten .. 
dia; elle projeélou deGdfogar ,a me .. 
IaneoUa com a declaraçaó de guerra 
contra D. Fernando. Seu Sogro, que 
recebe cae. aviro ,. o manda {oecorrer 
com hum reforço de trÓp,s Commao. 
dado pele' fçu Mo~d~o Mór D. 

D ii 10a6 
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JCra vuJg: JoaóAifonfo de Albuquerque' ~-tjUd 
fe ajuntou com o bravo D. Atronre> 

- Peres de Gufmaõ. A, reputaçaó de 
(~óus homens tamanhos, junta aos 'ef.. 
:tragos, que fizeraõ nas terras do In
fante, bafiou para lhe abater as idéas, 
ré enfmar o· refpeito , 'que devia ao 
"Rei. de Cafiella: feu fobrinho. D. Di
,niz, que antes de defpofar . faa' filha 
,'com D. Fernando , foccorriâ .. a D. 
Joa5,; agora que elle he feu genro; 
abandona a D. loa5 'I e foccorre a D. 
:Fernando: MudanGas .do tempo ,"'c 
dos intereífes, que fazem as razões 
:de Bfiado fer taõ jornaleiras como, a 
.fortuna das armas. 

Como a opinia5 de D. Dilliz,en" 
tre os Principes do feu tempo fe ou
via com hum tom alto: de fuperiori" 
dade; {eu cunhado D. Pedro de Ara
gaõ, bafiar.do do Rei D. Pedro, que 
fe vio na fituaçaõ de naó poder ar· 
iifiir ,na Corte de feu. irmaó " . veio 
amparar-fe debaixo da pt'Otecçaõ de 
D. Diniz. Efie o recebeo com,de~ 
monfiraGões de grancle a'mizade', te. o 
caCau com, D. Confianc;a Men~es.:Pe~ 

r. • : :., lÍte 2 
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tite".. Sênhota' mullriffima' . ., "da qual I~YU},r! 
nafceoD. -Atronfo de Aragaá, que; 
caCou- com D. Maria Nunes Çogomi .. ' 
Ilho~ filha de Nuno·Pernaqdes' Co~ 
gorninho., progenitores da Família dO$ 
-.Arag6cs de Portogal ., que indica6 no . 
• pellidoo tronco Real donde proce, . 
de. 
. '. O efpirito ardente do Infante Da 1'-,91 
loaó ., que oaó lhe foffria perder as 
erperan~as defer:.Reide Cafiella, ou 
LeaÕ'., . e os Infantes de La·Cerda., 
.que tinhaõ per~en~ões ao primeiro' 
daquelle$ Reinos: A f~ ad.ividade· 
,naó perdoava a meio algum.,. que 
:podeife, fazer valer o feu direito. Ca .. 
,daq\lal da fua parte levantQu trópas 
,de novo;' attrahíraó amigos., e tro~ 
xera6 .. á.full dev~aó o Rei de Araga~ . 
D. Fernando., vendo· Ce rodeado de 
.tantos' inimigos, convocou Cortes em· 
,Valhadolid., aonde Ce· refolveo., qu~' 
em feaRome., da Rainha D. Maria, 
.e.dos Póvos. de· Ca tlell a Jolfem, manr' 
·dados a Portugal em qualidade de. Em .. 
tbauadores AtronCo Miguel., e' Joaõ . 
JF..erpandc$' .d~Li1l)a ,para ped~~q1:" 

• I..;--J, L. D_ 
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'Ir. "ai,. D.Diniz ajudalfe aos interelfel da fi.;. 
lha ,e do genro. Em Santarem rece
beo ene as cartas dos Reis , e dos 
Efiados , que em voz êommua ela
mavalS acudiffe ao Throno de fua 
filha, que tantas mlos poderoras in
tentava6 deitar por terra. Menos e~ .. 
preAbes baflava6· para a magnanimi
dade de Dfnlz fazer os esforços, que 
lhe mereciatS a gloria. ao m~fmo tem
po que de Pai juflo. de libertador es
forc;ado. Elle promette quanto, fe lhe 
Joga; que para dar mais pezo á guer
ra a quer ir fazer em petroa; que 6-
ca apreflando t&das as ruas forças pa
ra moflrar á Refpanha, que n.l6 tem 
que temer Caflel1a com hum alliado 
'Como elJe, que fobre fer tal Rei, he 
t~l Pai; mas asexecuç6es natS correr-
pondêratJ :Ss palavras. ' 

'Rompeo D. Diniz a marcha hn- I 
pernoCa pelo Riba-Coa ~ e foi parar a 
Salamanca, aonde os Reis o efper.
vatJ. A ea. Prac;a havia chegar o Jn
fbnte D. Henrique com as trópas de 
Canella para fe abrir a campanha. O 
Infante D. Joa6, qu'e conheciA' 'nada 

der 
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~ lominava I D. Dinlz como I fOI p~ Eta N,. 
~ litica; temeroCo de qoe defembainbaC

te a efpada., aproveita aqoelleinter
~allo., e maoda da fua patte fanar-lhe 
~Jo eloquente. D. Rodrigo Alnres 
Ororio. tine Fidalgo mctteo tanta 
Nobreza DOS penfllmentos.. tanta for
c;a nas palavras., tal fublimidade nas 
idéas., qoe perCuadio a D. Diniz: Co
mo as pertençlSes do Infante., cuja 
jotliça elle na6ignorava., e algum 
tempo protegêra., naiS era6 fobre o 
Throno de Caaella; mas a refpeito 
do de Galliz • ., e .de algumas ttrras 
no de Lea6 • que lhe eRava6 intU
nadas : Q.ue elle devia fazer neaa pro
pofiça5 huma féria re6exa6., que! pa
ra o f"turo lhe ,viria a fer ta6 y_nta
jofa como ao mermo D. Joa~: Qoe 
pellCaffe bem os fuaos., de q1ie·na6 
Ce poderiaLS efeofar os Principe'f ~Ui
phos' com a unia6 dos Reinos de Hef
panha em hum ró ·Chéfe., e que en
fraquecidos elles. pela divi{aG'., a ne
nhum lhe 6cava que temer. 
, . Tanto Ce deixou tocár .D. Dinis 

4ella perr~aCllõ de orodo , que j:f os' 
ln-
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ErJ .JUlgo; . intereaes . de D. J oa6 Ifle parec~raS 

os. fcus proprios, e alfentou mudar o 
furor das afOlas em negociaG5es do. 
tranquf1lidade" que io mefmo tempo 
deiJtalfe Reis a Joa6 " • a ·Fernando. 
Taó· poderofa he huma imaginaça6 
ftmples fobl'e as idéas de reinar,· que' 
obriga a romper pelas relàç6el mais· 
ellreitu da natureza! D. Diniz move 
80 ConCelho de En.do a propofta da ., 
diviCa6 acompanhada da fua ·.uthori· 
dade rodeada de forças! a Rainha Mil 
de F emando fe altera ~ c naó conder..: 
eende: D. Diniz, que naó he atten. ' 
dido· em huma demanda ta6 caranha 
ao fim que o trouxe a CaRena" elte . 
Ce difpoem para voltar a Portugal. Tu .. ' 
do fe alfombra, tudo muda ·d~ face. 
fó D. Dinfz prefiae connante na rc· 
foJu,;aó fegunda, tenaz em nió execu· 
tar .• primeira. Na6 tinha6 de quc fo 
queixar os feus parentes dena volta' 
pacifica do Rei para Portugal picado' 
de. fenaó feguir o feu didame; que 
{cria muito mais· fUl1efio aos Íllterer", . 
!e~ de; C.aeHa , fe elle emraza6 do 

, . ..... eC ... · . 
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~mmulo fe unilte aos [cus inimigos,- Era Yull~ 
e lhe 6ze1fe a guerra. 

Quando menos o penrava Portu ... · 1'1.99 
ga1 vio dentro em fi ao feu Rei com 
o mefmo número de gente, que le·' 
vára. Hum dos mais admirados foi 
{eu irma6 o~IDfaDte D.: Affonfo, que 
neíla occafia6 defcubrio o rancor re~ 
concentrado ~ que rompeo em culpar\· 
a D. Diniz de impermanente nas re
{oluções ., já inclinado a D: JoaO, já 
a D. Fernando ~ que nada era mais 
odiofo em hum Principe, que na~ ter 
firmeza 'nás fuas refoluções' depois det· I I 

lai ponderadas : que no Rei tudo eraó 
tranfportes de politica,. a· que .rendia 
toda a liberdade. quando os dominan .. 
tes dos Soberanos devia6· fer· femprCl . 
a raza5., a julHça, a equidade ., e a' 
conítancia. Sentimentos femelhantes 
110 Infante, que era amigo intimo do 
D. J oaó, e já tratavaó entre fi o ·ajuf ... 
te do cafamento de feus 61 hos, elle. 
foraiS· difpondo o theatro para fcena. 
triCles., que naó diflinguiriaó o· d~ 
1'.Drtugal do de Cafiella.Em huma , 
e ou~raMonarquia foi o:Infaute eQ.t. . 

" _. grof'-
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Era Yuf,. groffando o feu partido com hUID 
grande número de dcfcontentes., que 
o podeffem fervir no meio das dera
,enças entre ellas como' veremos no 
Capitulo feguinte. 

C A P I T U L O IV. 

CiJ1ltinlla:fo tom os fllccelfos tk D. Di
l1iz., e trata-fi da gllerr" com 
. Jell irma; o Infante D • .4f-

f01lfo. . 

MosTRAvA el Rei D.Dini21 a rua 
grande piedade na fundaçaõ das céle
bres Capellas em várias partes do Rei .. 
no, que até hoje fe confervaó debai
xo do (eu nome., quando feu irmaô 
() Infante D. Affonfo tratava . de cafar 
buma de fuas filbas com hum filho 

. do Infante D. Joaó., pertendido Rei 
de Galliza. Efie projed:o já avan<;ado 
era hum efiimulo., que picava o In
fante par.l foffrer mal a neutralidade 
de feu irmat> a refpeito das defaven
ças entre D. Joaó., e D. Fernando. 
Queria Q Infante a (ua· 6lba -conde-

(~ 
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COTada - com a Dignidade de Rarnha Era vulg. 
de Galliz3 ., e defejava que D. Diniz 
efqueceífe a razaó de Sogro para fuf-
tentar as perten~óes de D. JoatS., co-
mo antes o· 6zera. Com mais raza6 
fe queixava D. Fernando., de que feu 
Sogro o abandonára pela inc1ina<;aõ., 
que (empre.tivera a D. Joa5 ; e ad
~ertindo o Infante., que efie ciume de 
D. Fernando lhe ataria as mãos para 
{oecorrer a D Diniz : denodado., c 
ilfl'outo principiou a fazer hofiilida-
-des nas terras do Senhorio Rea.!. 

O Rei que previa as confequen
das defiarevolta., determina 4itiar o 
Infante em Portalegre: Cerco penoro., 
~ue com damno da propria Patria 't 
furor, e mortes defapiedadas , levoa 
do dia I S de Maio até 16 de Outu
·bro em hum exercicio continuo das 
atrocidades ., que trazem comfigo as 
'guerras civis. D. Diniz., que tinha a 
obfiinac;a5 dos fitiados por huma in .. 
júria enorme da fua Magefiade ., foi 
em petroa ao fido, impaciente da re
fifienda tontra hum exercito., que ti
onha dado todas as, próyas de valor ex-

tre-
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Era vulZ. tremo.' Em fim, cedeo a opinia6 ao" 
esforço, e com terror dos póvos vh 
Ílnhos'l o Rei rendeo Portalegre. Ao' 
Infante valêraó as innancias da Rai
nha Santa, de fua Mãi D. Brites, e 
de fua irmá a Infante D. Branca'l que 
~fiava entaó em Portugal 'I c coneei' 
gu{raó offidofas congraçallo com o' 
Rei. Os moradores valentes ·rnerecê
raó por ilfo os agrados do Conquifia
dor ~ que determinou naó foffe daUi 
em diante Portalegre PraGa de Infan .. 
te 'I ou Rico homem 'I fenaó da C~' 
1"oa : determinaqaó que depois coo. 
4irmára5 os Reis D. Joa6 I., e D. A& 
.fonfo V. 
. Saó os cafos os menres dos ace~ 
.tos. A defordem trabalhofa ,que aca
bo de referir, defconílipou a Do:. Di
niz para reparar 'I quanto lhe convi .. 

. Ilha, huma amizade verdadeira com 
feu genro D. Fernando 'I e fez ceifar 
.algumas das noífásarmas que fe occu." 
pavaó em combater os feus iotereffi:s. 
.coofeguio. D. Fernando prender a D. 
Joaó Nunes deLara ~ .que trouxe ao 
·feu partido ; faci~tou', a reduc~~õ, d9' 

ln .. 

\ 
I 

I 
I 

I 
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InfaÍlte D. Joa6 ;,e o de La-Cerda Eta vulgo 
lConveio nos arbítrios de compoGc;aó, 
c:Jue depois lhe foraó propofios. To-
dos eíles fucceKos foraõ efiimulos 

'para D. Diniz ,conhecer a facilidade, 
,com que fe rendeo ás perfuaCões de 
D. Rodrigo Alvares Oforio; e como 
D.Joaõ já naó podia confeguir a deC .. 
mel1lbraGaõ do Reino de Galliza, el .. 
)e cuidou feriamente na paz com eaf .. 
lella.· Para efi,e fim foi aPalencia i 

,aonde Ce a viliou com, os Reis", e aan
'de fe ,renovou o cafamento de D. Fer
Ílando com fua filha D. Confiança, 

. que o defprazer da Corte de Cafiella 
tinha, quafi desfeito. Aqui fe ajufiára6 
as mais, condiçóes .da paz, e comple
tàlllente goftofo D. Diniz, veio exa .. 
minando oeGado das Praças doRi~ 
ba-Co~, donde fe recolheo para Coim-

. bra. A Rainha fua efpoCa gratificol1 
tantos, bons ,offieios com a, mercê da 
iYilIa de Leiria" e depois com a, da 
:Arruda, que poífuio em fua vida. .. J 

',Concluiraõ-Ce os fucce{fQs delta 
~nno .. e defte feculQ.com as h_oas di(~ 
pofiGões ,para as pazes., qucno.pr!l1j 

i: , tl-
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Etatul,. ClplO do (eguinte viera5 a efl'eitiJar 
pe14 mediaGa6 dc D. Diniz os Rcis 
de Callella. e Araga5 ~ Com IS tro .. 
as de terras entre o mefmo D. Di
nlz ~ e D. Joa6 Fernandes de Lara: 
Com a doac;aó. quc clle fez da V iIIa 
de Campo Maior a fua Irmã a Infan
te D. Branca: Com IS diCpcnfas, que 
() Papa Bonifacio conccdeo para os 
caCamentos dos Infantes (cus 61hos: 
Com a compenfac;aó • e fatisfac;aó. 
que deo ao Santo V.raó Fr. Garcia· 
lvlartins, Meftre da Ordem de S.Joa6t 
Com as mortes da Rainha D. Conf ... 

. tanqa de Araga6 fua fogra, c de fua 
cunhada a Infante. D. Violante , filha 
da mcfma. Rainha. Mas o fucceffo 
maior foi ver-fe aos lados do' Rei de 
eallella por (cus intimos validos o ln. 
fante D. Joa6. e a D.J085 Nunes de 
Lara : ilucced"o, que os Grandes. do 
Reino viaõ, e na6 podia6 crer; mur~ 
muravaó , e na6 fe continhaá, até. 
que o efpanto chegou a fazer a im .. 
preílà6 mais fen6vel no animo do 104 

fante D~ Henrique, antes 'futor , e 
columna de D. Fernando, agora mc .. 

nos 
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tlo~<attendido., e os feus inimigosta6 Era \"uJ,~· 
eftimados. Efie he O efiado da penDa-
lleneIa do homem., nunca permanecer 
110 me[mo efia.do. . . 

O Infante cahido naõ defcuhrio 13°3 
ootro expediente para disfarGar o der-
gofio • fenaã o de Ce alHar com D. 
Affonrodc ta-Ccrda contra Fernan-
do , que fora feu pupilo. c ajudallo 
nas pertenç6es , que tinha á Coroa 
c}e Caílella. Por outra parte Jaime de 
Aragaõ " que era cunhado de Fernan-
do, guardava razões ocCQltas para en-
treter as idéas de D. Henrique ; e o 
foi lifongeando com a efperanGa de 
grandes fucceffos nos feus defignios. 
Na frente deíles partidos fe poLlára<i 
()s Navarro • ., e·Francezes. Dizia6 os 
primeiros., que huma vi6nhança taó 
pederofa como a de Cafiella., era pa-
J'a cHes muito arrifcada: os fegundo~ 
c!epois do cafamento do feu Rei Fi .. 
Jippe o Formoro ., com Toanna, Rai-
Ilha de Navarra, lhes refpondêra6 aos 
éccos ameaçando ao de CaLlella., que 
mctterlaõ todas as forGas no rcu tPair; 
fara o fazerem re[peitar aos Navar .. 

ros. 
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~. flIf,~ ros. D. Fernando ameaçado detem~ 
pefia4e taó grande ~ de que· já lhe pa

'.reciaexperimentava os -effeitos ., cui-!
dou em trazer D. Diniz a fell favor.; 

~ , 'antes que o Aragonez o attrahiffe 9 

ou lograffe deixallo neutral. ' I 

Entrára6 os erpirit05 a traGar a~ 
-máquinas. O Infante de La- Cerda foi 
la Franca follicitar 05 foccorros , 'o 
,brindou ao Rei de Araga6 coma 
:promelfa do Reino de ~luícia. O Ill'7 
fante D. Joa6 , e D. Joa6 Nunes de 
'Lara., já difpenfado D. Fernando da 
(fua iIlegitimidade, e para celebrar as 
:vodas ulti mamente aju tladas , aprelfá-
.ra6 a confummaGa6 do matrimonie) 
"'ara obrigarem mais a D. Diniz. J ai .. 
me, de Aragaõ fcu cunhado lhe man. 
dou Embaixadores: os Infantes de 
'La-Cerda cnviáraó com o mefmo ca· 
.rader naó menos que ,hum )nfanl~ 
'D. Diniz., que era o menos intercC .. 
fado .. a nada fe declarava em quanto 
reffoalmente na6 tratatfe negociostaó 
delicados com feu genro, e para' ir"" 
-io ajufiáraõ aviliar·fc cm Badajoz. ' . 
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~ D." Fernandorepre[entou· a [eu Era vul:. 
(ogro <> eaado triae a que Ce· via re,;. 
duzido, cercado de ioimigos dome C-
ticos,. e além def\es, já fobte cUe 6\' 
eCpadas de Aragaõ , Navarra, e Fran-
ça. D. Diniz fe deixou vêr taõ fcnfi,;, 
vel ás cxpreífões vivas-de -D. Feman-
do, que oaá ró lhe- atregurou mandat 
cm feu focco~ro todas as fuas ti'ópas; 
mas lhe forneceo groKas quamias de 
dinheiro para huma guerra , que Co-
bre longa, paá podia deixar de fer fa" 
tal. Depois foube D. Diniz por avi'; 
fos do Infante D. Joaó , que prova
velmente viria elle a fer o arbitro, 
ém quem fe comprometteria6 as par-
tes interelfadas em negociosde tanta 
delicadeza; e com efia noticia foi dif. 
pondo as couCas de maneira, que quan-
do chegaA'e a occaúaó, para os mo
~imentos earanhos, etliveífe inarui-
do ,para os do Reino , tudo focega-
do. Foi eutaó _ fenfivel a falta do feu 
Mordomo Mór D. Joa6 Affonfo de 
Albuquerque , que eUe criára Conde 
de Barcellos. Seguio-os tambcm a mor-
te da Rainha D. Brites, Mli de .D. 

-X.Q}4 IV. Ji Di": 
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.Er~vuJ,", Dlniz., que foi occa6a6, ~i" ,forte 
de rcn~imento para hum'filho \a6rcf~ 
peitofo, que • ,Malcaade naõ q' .pri:"l 
'OQ do ~~ercicio da obedie~cia. ! 

Com ctfe.ito os interefI"dos já ~~., 
fejQfos da concordia. reColvêraõ que 
naó foífem a,S armas qu~m decidilfe 
.' fuas ql;letl6es; {nas que compro., 
mettendo .. (e cm juizos arbitros de pro ... 
bidade notaria ., efi.ivelfem pelo que 
elles determinafi"em. As controvertias, 
entre Ca{1ella., e Araga6 era6 a refpei
lo da rc:pllrt!Ga6 do Reino de Mureia, 
c os Ceus Rejs clegêr"õ para Juizes a 
D, Diniz, ao Infante D. J oaô, e aq 
Bifpo de: çaragoça D. Ximenes de, 
Lqnjl. A dos Infantes ce La Cerda ti· 
nha por objeéto ' os Reinos de Leaõ, 
e Cafielló\, e. clles eCcolhêraó arbitros 
aos Reis D. Diniz., ~ D. Jaime. ElIe, 
fabio de PortQgal com hum reqllito 
brilhante, e nllmerofo de muitos Grau., 
des., e Fidalgos Ecclefiaflicos., e Se .. 
culares., e chegou a TarragolJa. Aqui 
foi d~cidida' pelo feu talento ill"mi
nado buma €las mais trabalhofas dif. 
putas', .q\.lt; ~eve Hefpílnba , Cemef·; 

J. .' _,.' . .f.1I-
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fdfaiS ·de fangue, e poupando às vida. Era vul:. ~ 
demuitQs milhares de homens .. D. 
Diniz regulou o número 'de. lugares t 
quehavia6 ficar· pertencendo ao Rei 
de. A raga6 , e reUabeJeceo a paz en-
~re elle, e o de CaUella;: logo o Tra-
tado de, liga offenúva., e defentiva , 
em queelle. tambem foi parte con-
tratante t e que depois a ratificou o 
Papa, Da melina fórte foraó regula-
das as pertelH;lles dos Infantes de: La
,Cerda, que te a efperança at~ entaõ 
os tinha liCongeado [cm já mais lo-
grarem lance de fortuna vantajofo., 
.inda que fempre defcontentes, tivc~ 
ra6 d~ accommodar-fe com os Eaados, 
que hoje formaó a grande caCa de Me ... 
dioa-Celi. '. 
'. N dia jornada deo D. Dini:!: co~ 
mal> taó liberal, que a todos deixou 
goftofos t e da rua profuCaõ nafceo di
zer-fe no feu tempo·: D. Diniz Je~ 
quanto quiz. ElIe voltou com a San,. 
ta Rainha pa ra o feu Reino, e {eu 
;rmaó o Infante' D. Alfon[o com D. 
ViolaFlte (ua' lllulher ainda Ce demo
ráraó' por Cafiella em razaó das Vj)~ 

E ii .. ~as' 



68 HISTORIA. GERAL 

Era vulg. las de EleJa, e N ovelda, de· que, eJ1i 
era Senhora ; e como agora 6cára5 
l1a reparthia6 do Reino de Murcia ao 
Rei ete Araga6 ., pedia hum equiva. 
lente., que fe lhe deo na de Medel
lim., e (eus termos no· anno reguime. 
D. Diniz na fua chegada a Portugal 
remunerou os ferviços de D. Martim· 
Gil, A io do Príncipe D. Affonfo, 
com o Condado de 8arcellos , que 
vagára por mórte de D. Joaó Affonfo 
de Albuquerqne; e pela educac;aõ do 
mefmo Príncipe., fez outra Cernelhan .. 
te mercê de terra5 , e lugares ao A r~ 
cebifpo de Braga D. lVlartinho , que 
de tudo. infiituio o Morgado de Oli
veira. 

Pelo rnefmo tempo veio a Por
tugal D. Pedro Fernandes de Calbo 
pelo feu muito esforço chamado oda 
Guerra., que foi Pai da Rainha D. Ig~ . 
Ilez de Calho ~ e defgofiado com a 
Corte de Cafiella pela injufii<;a., que 
recebêra do Infante D. Filippe na ufur
paça(S de hum Cafieflo , demandou a 
protecçaó de D. Diniz. Defie grandé 
Fidalgo dcfcendem todas as FjllTlilias 

, do 



. DE PORTUGAL, tIVe xv. 69 

~o' appelido de Calho em Portugal, Eravul,. 
e Callella; e reu Pai D. Fernando de 
Ca{ho, que foi morto pelo dito In-
fante ". quando vinha foccorrer o eaf-
tello ,que,cdle tinha cercado" cafou 
com D. Violante , filha· do Rei D. 
Sancho , de quem naCceo D. Pedro. 
po noíi"oPrincipe . D. Affonfo deveo 
el\e. em Portugal ellimaçóes dillinébs, 
que lhe Coube. remunerar na batalha 
elo Salado" quando deixou o corpo de 
que era Chéfe em .Catlella" para obrar 
jnfep!lr~vel.,~ fua pe1foa as gentilezas 
'~t1l atlUa$ . ., qUê lhe dera6 a deviCa hOI1" 
fada :.,. com quere' ditlinguia . de to-
dos os ~ Pedros m.is. v.alerofos 'nel,:" 
lAS. .·.t· 

. A, grandeza tio animo de D. Di. I30S 
niz convidava os maiores homens de 
'CanelIa pa;a··virem dar Cocego 3QS ef-
pi ritos. em Portugal. O Infante n~ 
Fernando .. de La-Cerdaa havia expe
.imenliado ·em Aragaó: agora defgof-
tado dos novos rompimentos entre o 
llei D.Ferntndo, e 3.Cafá de Lara , 
e oppr,imido toda a (ua vida de tan,. 
tos '~s,:f~DIantesda fortuna, naó 

... ... quiz 
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quiz neHes tOlnar parte, 'e' re pafToti 
para Portugal., aonde relidia algun. 
anílOs tratado com a correfpodencia 
devida ",\ fu-aalta, qualidáde. Quando 
(elne,fhant~s 'ct1:aturas' {e vinhaócolll-" 
1l1unica'r 'com as noffasetu trato, e 
relaGõcs·., D. Dini2, (e' appli~a\'a eai 
abater as que' entre flúS fe le\'antavaõ~ 
Ilaó abene6dtl. do nafcil1Je'nto, mas 
por milagre do favor "ou do dinhei~ 
roo Para a qualidade'verdadeira na6' 
'andar confundida 'com ' 8 affed:ada., 
Ilem a arte {einvol ver: de 'mitlura com 
a natureza., álem das Leis faudaveis .. 
que clle já publicára , para que os 
homens Ce· conferva(fem nas' rUlf dar·. 
fes : Agora para o mermo fim, man<o 
dou CorÍm11tfarios 'por todas' as Pr().o 
\lindas., qUe applical1do:fe com humã 
fidelidade digna da 'recnmmendaGaó do 
feu Rei, forçáraõ cada hum a viver 
dentro da" ordem , ou da' Nobre. 
za ., Oll do Mecanjfmo, que lhe to
~n. . 

Hum ardor bem ·remelhante ao 
de D. Dinizparl courer,ar, a Nobre". 
2a do Reino, mo{lrava'o-Papa ele,;} 

men-
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li\ellte-'V~'ÍtO' Concllio de Vientia do Era vil'e-' 
~e16liadd par'a, 'manter a 'it1telr~zà d' 
Religlad t "e 'probidade 'dOs coftumes~ 
Hlim \ dos objed:os principaes., que le .. 
"ou 'as atten<;lSes deA:a Aflembléa ve'" 
beravel 'foi a Ordem dos' Cavalleiros 
~enlplarios atá cada ncUe pela juítiça, 
nu pela avareza de FUippeo Formo': 
Co ., Rei de FranGa. Eu tratei da ori'" 
tem t prógreffos., e deflruiGa6 deRa 
-Ordem' no It Toino da minha' A illâ 
tta Nobl'eza., aonde Ce p(!demir1ll'ruit 
01 cUlioras. Deviâ Portugal a éftéS Cu
'Yalleiros 'hUrila 'boa parte da; fua re(· 
:taàra~a6., 'e como taó iiiterefiàdos t 
tlo{fo fafor na guerra' dds' Mouros it 
I1'ps ,os -tilihamos por hOlnénS tnuitó 
'benetneritos., e os tratavamos com cC .. 
:timiiGaó dH1:inéta. Quando foi anni" 
'-quitada a Ordem no dito Concilio., 
~era Graó·Meflre entre nós' D. Vafco 
-Fernandes. '4ue tinha acabado de fa
~er COlll D~ Diniz huma cómpofiça8 
-amig:wel., toda a (avor dos Cavallei" 
fos. Nefle anno que vou ttatarido ~ 
tc\'e principio a cóntenda cbntta a 
ordem ;qúe veio a conduir-fe com 

"d__ a' 
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Erawl,. a fua extinc;atS em qu. N.o robredf" 
to an!l0 fe congregou em Salamanca 
hum Concilio particular de _ doze BiC
pas Cobre ~(la mate ria ,e nelle, fena6 
deCcubrio crime, que maculaffe a boa 
reputac;aõ dos nolfos CavaHeiros; ma, 
os que a verJade, ou a çalúmnia ·im
pl,ltou aos Francezes, fez geral a rui~ 
n.a ,fem excepçatS. , 

Separando-nos dos procedimen-, 
tos, que com a determinaça6 Ponti
fieia fez Ca(lel1a .. e contrahindo-nos ~ 
Portugal: O efpirito iIluminado de D. 
Diniz, que _con~eQlpla,a em Clemen
te V., hum Papa Francez ; a Sede 
Apol1:olica no centro de Franc;a; O 
feu Rei Filippe, pouco eCcrupulofo. 
e muito avarento, na tél1:a· dos perfe
guidores da Ordem : Quando ne(le 
~eino fe recebêraó os mandados Apor .. 
tolicos ~ fortes ~ e terminantes, que 
alemorifáraó ao Mel1:re D. VaCco Fer
nandes" e elle com os reus Cav.llei
ros derertáraõ do Reino para irem jue
liScar na Curia a fua innocencia: D. 
Diniz na6 feguio os movimentos' rá
pi40s de Caftella, e fem faltar coma 

, obc~ 
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ob~~iencia aos' 'Deçretos Ponti6cios, Era yulg. 
foi ,çaminhando a<pafl'Q lento contra 
os a.çcufados, afflm no requeílro , ,co-
mo em todas. 'aS,~outras diligencias. 
Como ene previm antes, que, o Pa-
pa poderia ter psdntentos deadjudi-
c:ará fua· C~uDara; como Eccle6afticos 
(lS ben:s da Or~del:D. ,'({e,. acordo, com 
(eu genro D, Fernando de, CaAeIla;. 
aj,.lfláralS cone fipOf .COD'Cnça6.. (0-
lemne, oaó confentirem Daalheaça5 
das terras., e pens dQs ~remplados: 
J>reven~a5 prudente .. que depoiSt)lor~ 

-trou o fucce{{'o ~ ve1dadeito .. o :fcu t'c. 
mar, quando o Papal quiz .dar·.a VU
la de Tomar ,ao Cardeal. Bertrando, 
e o Rei na5 (l confentio. ' , . , 

. Finalmente' como toda a Chrif
tantlade fezcxecutar " a· . Bulla~ de ex~ 
tinc;aó ., o l~~rnio fez Portugal ; m~~ 
.dv.ertido dá pr09idade .. com. que Cem
pre vjv,êl'a, o Meíhe D. Vareo ,: ·eos 
fel\S Ç,avaHeiros,que voltáraó' como 
i.n~o.c~.ntes a ;bufcar a Patria : .EUe os 
t~v~ por naócomp.rehendido$ nQs cri
J1l~S, verdad~iros,., .,ou fuppoClos". que 
por:, tpda . t .. p~{te Imputav.a aos feuI 

ir-
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irmãos- '6 'zelo-., '0U"1t ~jiohja.'N':r;:fó'f~ 
ma:·dAI Bullahia6 ,1I@s ipafiàndocomo 
particutàréS -,I e nó. :nuhca deixáltlOS,de 
01 ref~_ir:lr' pelo' QUé' lcra6·,,1 e<'tlnha.6 
ft4ti ~'- iltlt(:S .eXthl1rl~,\iC!S) ~I depois' etli.r 
fiéitnte •. ~Affim fóraió<'pãífantlt>:a 'Viíla; 
dóiúlIl'id<F- Jofcli(lts 1;'\1{tts 'frll1ulacl'oS' 
dá 0'1' ~ n~Ha.:; patlfira!ia r:~? e~erÍl'nd'0 "q ue 
ai ;rrlMC) o;.. et\Wrtijtre ~addver~ no 
lT1oinunl~nto ·da;-fu3 O:'tteth , "qúeenêhê .. 
r~ o :tnoodo de tàntos'hrmhl0fosefpi
titos. Mas as fpils fombtlS ~ que 'tlÍ~ 
do 'cféondern, 'ella-s n:.6,' pódem :tlfcai 
aS n1~lÍlorias' de hum tafo taó' funefioi 
nen\ -efi.:u~ectt a, fama - de h uns 'hoJ 
mens, t,qutl li bem da ,Religiaõ matl~ 
záraó com o feu, fangue' u Call1l'a'' 
nbus doUl'iivtrfo; qUê 'elco-l\,iratS com 
ai fuás; pl'0e2as infcti'pG6es immo~tae9 
ém 1 .. minas' ,eternas~ , ,I , ~ 

, AffirntelLlluido efle; Cucceff'o" é 
i:'t>ntinollritJo com os' mais na ordem 
tiá oGífa 'Chronologia.:' O Dini'l .,que 
vivb comi humà boa intelligelida-á 
Tef.pettó do:, Reis d~ CancHa ~ e A ta .. 
gaõ, 'C! amigavel mente 'os: conduzia 'em 
todas;u o(;'cauOes ; -foi reçolhlZndo ,flq 

, in-
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J.nterior' do reu 'Reino os fru~'os ·~dé Er.:vulf~ 
ta6, efpeciofa paz. ElIa deo â Rainha 
aViIla da Atouguia,. que' Q' Rei' I~., 
Alfoofo Henriques bavia doado' ~CD. 
Guilherme La-Coroi·.;.- 'que o 'ajudára: 
no fitio o de Lisboa, e atégora Ce con-' 

o fervava o feooorio ;em riUS de[certden·' 
tes na pef'foa de D. J oa'nna' Dias, mu .. ' 
lher de Ferna5' F~rnand"és Cogominho .. 
Com Leis prudentes regulou o direi-: 
to dos Padroados' dGs' Mófleiros " fo-" 
bre que Ce hiaó· iutroduzi'ndo liluitos 
abufos. A rua filha D. ~dhnllnc;a , R ai.:,; 
Ilha de CaRella ,~,é a fila 'neta D. Leo..· 
DOr. que por parte de D.Fernando· 
feu Pai, e màrido vieraó a Portugal 
pedir-lhe dinheiro para (ufientilr a 
guerra contra D~ Joa6 N unes deLara~ 
que tinha {itiado na ViUa de Torde-
11 umos, deo com maô taó li beral co
mo fua. 

Os Mouros obGinados de Gra- 1)09 
nada eraó flagelIos inexoraveis dos 
eh ri ll:ãos de Hefpanha. Contra clles 
ie allhhaó os Reis de Caflella" c Ara-
gaó. D. Diniz lhe enviou hum foc-
corro confiderave1 de tropas comman-
~L .. ....iJ da .. 
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Eravulg. ,dildas., pelo Conde de 'Barcellos D. Ma:r': 
tim Gil de Soufa .., e prefume-fe que 
a.fua:a,~mada nav,al, ,de queenta6 era 
Almira(lçe N unp Fernandes Cogomi
~ho. F.oi, jOtn~lejra erra guerra., que 
teve, I{ v,antagem do rendimenro de 
Gibraltar; maS ,eU .. foi contrapezada' 
cQm a perda. do famofo D. ,Atronfo' 
~eres ,de GuflualS , qúe -paífando de
pois ao cerco de AIgezira. e atacando 
na Serra de Guafio·. hum reforço coo ... 
.fideravel de Mouros, que vinha foe
correr a Praça, no ardor do. comba .. 
te perdeo a vida e(le Heróe digno de 
(e lhe confervar a memoria n.os bron
zes immortaes pelo zelo 't ecbrage 
inimitaveis com que defendeo 'lt ChriC
tandade, fervio os' Reis , honrou a 
Patria • 

. " .' 

!. !. 

,_ " J • 

. , .', ! 
~. ~ J., • , 

CA-
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. ' C t\ P I T U L o v. 
Era ,'tUlg: 

ContülllllfIJ6 deu m~is fllcc1Jos 1JO P.' 
ventO d( D. Di11iz. ' 

. . ' 

EM quanto as onffas armas auxIlia'!' 
l"CS ajudavaó aos Reis de Aragaó , e 
Cafiella na guerra de Granada, Portu:' 
gal fe entretinha~icom a magnificencia 
das fefias pela occafiat> do cafamento 
do nolfo Príncipe D. Affonfo com D. 
Brites de Cafiella, o que atégora efpe
rára pelos atinos da puberdade. Acom. 
panhou ene prazer.a chegada do Cal'. 
deal de Gnia, que o Papa Clemente 
V. mandava para reprimir abufos re· 
novados, de que o C1éro Portuguez 
fe queixava. D. Diniz , que naó os 
queria , naó os approvava, nem os 
fabia, fe deixou penetrar das fuppli
eas do Cardeal., e fem abatimento da 
[ua authoridade temporal., ordenou-? 
que aos Minifiros do Altar fe deITem 
as liberdades, e honras, que lhes era6 
devidas, e r.emetteo á Cu ria a concor
data, que cnta6fe lavrou. 

He 

13°.9 



18 :' Hls'fOlUA GnAL' " 

Er~,w":,i He nleQ'loravel nelle ~einado. 
como no' de D. Femando o' E'7rande • 
a refoluçaô., que teve o Papa ,y~ao~ 
JI. de lhe mandar em nome do Con
cilio de Florença, que (e ahai velfe de 
u(ar do titulo de [mperlldor; que pa..; 

,," gafTe tributo ao Imperio Romano, e 
o defembara<;o com que Ce houve o 
Cid Ruy Dias de Riva r na junta .. 
que o Hei convocou para tJecidir eC. 
te ponto. N a<l definio () Imperio de 
!\Iemanha deRa pertenGa6 fobre os 
Reinos das Hefpanhas. Agora hum tal 
Beltraó , com [eu Notario Imperial 
ao lado 'I fe appreCentou no n060 Rei
no 'I e entrou a exercitar ncne aaos 
jurifdiccionaes cm nome do Imperio'~ 
D. Diniz apelUls foube defie attenta .. 
do 'I ordenou a Pedro Eacvet de Ré
ja, <Jue na prefença do Arcebifpo de 
Braga., e do Bifpo de Lisboa notifi
cafre ao Beltraõ a independencia do 
feu Reino, que lhe dera Dcos'l e a 
erpada dos [cus Maiores fem favor., 
foccorro'l nem authoridac.le do 1 t11pe~ 
rio; e fulminando as ameacas mereci
cidas pelo fcu 2\ttrevimellt~, affugel1" 

tOU 
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~Jl . de. Portllgal etle faolaf'ma. Aiodà Er~ vuJc.·, 
depois foi renovada a porfia :em Cal\ 
tella, rc·inand~ D.AU"onfo XI. It que .::' ~ [ 
\las Cortes de 1 ~ 19 derrotou.dla.s per~ 
t~n<;õcs I mpcdllesó .:. . 
. Affilllfo S.lillches , filho bafiardo 13 10 

~e D. Diniz,. pofiuia llcClestempos a 
Villa de Albuquerque, e deUa .difp02; 
a favor da fuccelfa.Ô de. feusirmãO!,. 
e tio Affonfo Diniz \Ia falta da (ua, 
~ por iífo inçluida nos limites de Por .. 
tuga!. D. Martinho, neto de Affon(o 
~anches , pot1uio a mefma Villa; 
mas fendo eUe iujuRamente morto por 
ordem de D. Pedro o Cruel de Caf. 
tella , efie Rei com a meflua juRiça 
anexou Albuquerque á fua Coroa con .. 
tra a difpoíiçaõ dct Affonfo Sanches ~ 
quando feu neto D. Martinho deixava 
hum filho 'I ,e de fFlls irmáos havia fuc~ 
cetTaô dilatada. Depois que aquelle Rei 
f~i mifera\'elmente afiàffinadopor (cu 
irmaó bafiardo Henrique o !\lagnifico, 
dle deo o Senhorio de Albuquerque 
a: feu irrnaõ D. Sancho , que cafou 
com D. Brites, filha do noiTo Rei 
D. Pedro, e de D. Ignez de CaRro ~ 

fi-
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Era wlg. ficando, aRim feparada da Coroa 'dé 
Portugal. ' ' , 

13 I I Continuava a gucrra dc,' Grana~ , 
da" eroque fervia6 as nolfas trópas ~ 
e D. Fernando falto de dinheiro pa" 

• r ra defpezas ta6 exorbitantes.; pedio a 
feu Cogro D. Diniz 3600 marcos de 
prata , dando por penhor as Praças 
de Akonchel, e Brugilhos , de quo 
tomaria poffe, amm como já tinha a 
de Badajoz por' outro empreftimo de 
J 3'~ marcos. Eílc Pl'incipe felnprc 
prompto para fervir os feus AIHados., 
condefc(ndeo com quanto Fernando 
lhe pedio, e conveio na elaueula ex-o 
pre(fa de lhe ficar a propiedade das 
PraGas, fe no tempo convencionado: 
a divida naó fofl"e fatisfeita. Elle fer
viço foi acompanhado do gono dat 
duas Cortes pelo nafciroento do In
fante D. AlfonCo, primeiro varaó, e 
fucceífor de D. Fernando; Iris, que 
acalmou as turbulendas , em que já 
fluétuava Catlella pela falta de Cuceef
fa6 viril para occupar o Throno de: 
hum Rei, que na6 promettia vida lar
ga. Com 'efte temor, e porque po",," 

co 
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i:G depois morreo a Rainha .D. Conf,. Erl.l'uJ,.: 
tança, rnãi do novo Infante, nas Cor .. 
tesde Sahllgum .fc dt:terminou, que 
'. Rainha Mãi D. Maria criafi'e a fea 
.neto, e que os lntàntes D .. J oaô, e 
-D. Pedro (eus tios· foifem. os Tuto-
res na fUii menoridade. 
. D. Diniz naõ menos atttnto ás I 31~ 
.obrigaGôes de Pai zelofo , . que de ami • 
. go fiel, quiz totnar conhecimento das 
.differenças entre feu filho Affonfo San-
~he.s, e D. Martim Gil. a refpeito da 
fuccelfaô da V ilIa de Albuquerque, o 

. mais bens da herança do· Conde de 
·Barcellos D. Joaô ~ffonfo., fogro de 
.ambos os litigantes. Cada qual deli e" 
fobre ter partido grande de parentes, 
,: amigos, a nada perdoa.va para fa
.zer valer a fua ju{liÇ4. suppoao fe 
havia re[olvido,. que na falta da rue-

, ~effaõ de! huma das· irmãs, a heran .. 
ça paffdfe toda á da outra , e que o 
(;onde de Barcellos . D. Martim Gil 
ellavaviuvo de D. Violante fendo 
ainda viva fua cunhada'. D. There
fa; o Rei fez, huma repartiça6 taõ 
igua1., e prudente de. tantos Eaados, 

XOM. IV. F - que 
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Era vulg. que dei~ou i Iti'b as as partes rat1sfét~ 
tas. 

Muitopezado Ce hia pondcJ o rem.: 
blante dos' negociosde Portugal com 
eafiella ,fe a·morte naó 'os âta'lhára:. 
D. Fernando que havia recebido ·de 
feu Sogro tantos beneficios', pubUca
va a leza6 , que lhe fizera<S os Tu
tores na fua menoridade com a entre>- . 
ga a Portugal de Riba-Coa " de Ser
pa, Moura, e N oudar , de Oliven;;. 
<ia, Campo Mayor ~ c Ouguella. O 
Rei a quem Ce fez a propolla, naó 
fendo de condiGaó para largar as Pra.
ças, que entendia lhe pcrEenciaõ por 
hum direj~o pleno, pouca. duvida te
ria em (ufientar com as armas' a pof
fe , que nelle recahlra . por juUi~a. 
Ambos os' Reis para prevenirem a 
guerr~ , que. 'Osamea<;a(ta'? fim deCe ... 
javaó expedientes ,me'90s 'v~olentos; 
'que o das atmas para og ác-commo
dár, e conviera6 na decifliõ i: que ne'f,;. 
te negocio tomaffe <> ~eiL D. Jáime 
de Araga6. Mandáraó os:Reis ~lDbai~ 
xadores à e(b Corte, e' delta· \leio á 
de Portugal: o ·:Infante D. Joa5 infot--

JIlat-, . 
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mar·fe com (eu cunhado D. Diniz da !ra \1I1~.: 
força do feu direito na caufa., em que 
feú irmaó D. Jaime naÓ· duvidava fer 
Medianeiro. 

Jnílruida eUa O) o Rei de Aragaõ 
elHmava. por hu~ ponto de honra; 
fem precederem cobvenções, nem cI. 
te Ce deixar prevenir., femendar a fa
vor de hum: dos dous Soberanos ; e 
pelos mais babeis dos feus ConCelhei· 
ros de Elladb fe fez inllrulr no tnere
cimento das pertenções de cada hum. 
~,1as quando efie Rei fe apreífava a 

. terminal' as differençu, tudo ficou in~ 
flecifo pela morte de D. Fernando. 
que eu refiro. Elle continuava a guer. 
ra com os Mouros de Granada., e 
tambem naó lhe faltava a domeílica .. 
que defgofiou a D. Joa6 Nunes 13c 
Lara para vir a Portugal .. aonde Ce 
fez vaífallo do Rei D. Dinfz. Seu ii'. 
maó o Infante D. Pedro fitiava no 
ReIno de Jaen a Vílla de Alcaudeté 
fobre os Mouros. Foi' D. Fernando 
vêr o fitio, e efiando nelle poucos 
dias por Ce (entir indifpofio ., voltou 
para a Cidade de Jaen., aonde morreo 

F ii de 
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Era vul,.· de repente na 'idade de vinte e quàtrd 
annos. 

. , 

Como no dia da rua morte fe 
completavaó os trinta , em que elle 
havia aparecer no Tribunal Divino 
com os dous irmãos Pedro, e Joa6 
Affonro do Carvaja'l, que foraó m6r .. 
tos por feu mandado, e o emprazá
raó para dentrO' naquelle termo com
parecerem todos tres no Tribunal tre-' 
roendo: Os interpretes dos juizos de 
Deos, que na ordem dos ignorantes 
fempre hóuveraó muitos, entrál"cl6 a 
pafmar da força, que o emprazamen .. 
to teve na acceitaGa6 Suprema. Ou
tros de eCpirito naó menos delicado, 
attribuíraõ a morte, e o modo deli a 
á injuíliça rigoro[a com que elle an
tes derapoffára a [eu primo o Infante 
D. Affon[o de La-Cerda das terras, 
que lhe foraó adjudicadas na conven
çaó de Tarragona; e a outra femelhan
te tambem ufada com [eu primo D. 
Sancho de .Ledefma, que foi privado 
das que lhe havia dado por equivalente 
dai de Riba-Coa, que foraó cedidas a 
D. Diniz. 

Pou-
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. "POUCO tempo depois morreo em Era vu"~ 
Portugal o Infante- 0.. Affonfo., irma6 
do Rei, que naõ lembrado dasinquie-
tações movidas por eflt' Infante., con-
cedeo aos filhos. o domínio. das mef-
mas terras ,. que poífuira feu Pai, c 
nas fuas. pefiOas confirmou todas as 
~oaçóes,. que lhe haviaó fido feitas. 
O Conde de Barcellos D.Martim Gil., 
.deTnatularifado de POl'tugal, e vaffallo 
.de CafleHa, aonde tinha Eflados COR

fJder.aveis, IDDf11eO naquelle Reino- em 
deCagrado do CeB, Soberano. Eflas tres' 
mortes todas trouxeraó confequencias; 
mas para D. Diniz era li- mais impor. 
unte a confervaça6 da authoridade 
de .cua filha D. Confiança , viuva de 13 T J. 
Cafiella. , a refpeito da tutoria. de feu 
filho o· Príncipe D. AffonCo, que ex-

. cedia pouco; de hum anno de idade. 
Elle· intentou conCervu· 11a Cua peífoa 
a Regencia, e a tutela do Rei meni
no , que combatiaõ os Infantes feus 
tios., inclinados á Rainha Mãi D. Ma
rIa. Pertença6 femelhante, oppoaa á 
lei natural, ás reColuções antes toma· 
dil~ ~m.Ca(lella. n~Lles. c;afos., o. px.c.-

. fen,~. 
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Eravur,. {çnt~ para. D. Diniz todo foi de non'; 
ra, que determinou fuftentar a todO" 
o rifco. 

Nada mais Ce via em Portugal 1 
que alillar gente, nada mais Ce ouvia~ 
que fallar em guerra, ou folfe que o 
Rei fe refol via a fazella, ou que que .. 
ria eaar prevenido para a defen(a 
contra feu mermo 61ho' D. Affonfo, 
que já princi,piava a ,dar molhas do 
pouco obediente com o pretexto do 
affeéto demafiado , que o Rei mor .. 
trava a AR'on[o Sanches eeu 6lho baílar. 
do., Nelle intervallo morreu a Rainha 
D. Confiança, ,e fe tomou a reepeito 
da Regencia, e Tutorh o expediente 
que eu dUre nas Cortes de Sahagum" 
Com a morte da Rainha mud<ira5 
de face os negocios de Portugal, e D" 
Diniz naó fe embaraçou em mais, 
que tomar conhecimento do Tefta .. 
mento de Cua 6lha, que o nomeou 
Tetla menteiro. 

~ 114 Se os acontecimentos de Callella 
trouxeraó a Portugal a paz ellranha, 
a domellica principiou a perturbar-lo 
çnHe . o Rei,. e {eu filho heroeiro .o. 

Af~ 
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Afi'onfo 'I' que ind'u~ido p'elá! pelfoas Era vuJ,. . 
que o gove:rn,av.aõ., e m.\lilO mais por 
fua fogra a Rainha D. Maria de Car-
tel/a., maquinava ,aflUmptos para ter 
(;uidadofo a feu,.pai. ' D. Diniz., que 
naõ ignorava' as = más dif po6<;ães da 
Rainha para com elle ; as viíitas que 
feu filho lhe fazia; o 'dominio, que 
eUa tinha no Infante ; as idéas o=cul-
tas., que elle eOlretinha 110 Reino: 
Querendo por meios prudentes ata
lhar as divi[ões domefUC8S ., fez pu~ 
blicar huma Lei geral., em que pro
hibio com pena de morte fautorifar 
parcialidades., levantar bandos., ieguir 
partidos ., ,como enta6 era coflume 
entre as famílias. Já DO principio dos. 
movimentos do Infanteelle os quiz 
atalhar por ene meio na defnaturali .. 
façaó do COllde D. Martim Gil., que 
fora Mordomo Mór do roermo Infan .. 
te .. Como a inclinac;aó a feu fil'ho Af
fonfo Sanches era o pretexwdas der
avenças ,tambem determinou D. Di
niz fazer por feus filhos' huma diflri
buic;aó taã conforme .,que mollratTo. 
uaó Ce Álldinavapara. algqma parte ao 

ba.-
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J;r. nd3. J,Jalanc;a da julliqa. Por Ufo ao Irifante 
Jl\ém de outras mercês., deo as Vil
las de Viana. e 'Terena; a D. Pedro 
Aff'onfo feu 6lho baRardo ., que fe
guia as partes do mefmo' Infante., fez 
Conde de Barcellos ,e Alferes M6r; 
ao Affonfo ~anches ., que antes tinha 
criado (eu MordomoM6r'. e era o ef
candalo do Infante, e dos feus par
daes, fez que fe con tenta fi"e . com eíle 
emprego. 
. Nada banou para focegar o ln .. 

fante., que rodeado de lifongeiros., fé 
entregou aos movimentos da fua am
bic;aõ., fem efcutar mais que os con~ 
felhos pernidofos dos feus Aulicos. Da 
fua falta de refpeito ao Rei nafceo o 
defejo defordenado de reinar. EJIe o 
abandonava ao capricho dos Fidalgos 
de bom humor ; eIl e o movia para 
attrahir ~s fuas idéas a grola quanti
dade de individuos fem difcernimen
to., que refpiraõ fedic;alS ., e nada ef .. 
timaõ tanto como a rotura da foeie
dade; eIle o tranfportava a off'erecer 
a fua protecCjaó a homens carregados ~ 
g~ çrimes , Que merecia6 ,naó o am.. 

\'~ 
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páro,- mas o furor dos Principes. D. Era ,'UI,. 
Diniz, que entendia a tempeflade de 
Portugal movida pelos ropros de eaf. 
teUa., com o pretexto da boa crillc;a6 
do neto mandou a fua irmã D. Bran. 
ca., que das Huelglls de Burgos paífaf. 
Ce á Corte ~ fe frzefi'c infeparavel da 
Rainha D. Maria., c obfervalfe as fuas 
refpirac;óes. Por ontras partes fe valeo 

. de efpias fieis., e derramando dinheiro 
em Caflella., e mercês em Portugal 9 

foi difptmdo os animos para promove .. 
re m os feus intereífes. . 

Os bens que tinhalS fido dos Tem .. 
pIarios extintos, e as ifenGoes que in
tentavaó os Mouros moradores entre 
nós até ao tempo do Rei D. Manoel., 
foral> nefla occa6aó dous negocios de 
importancia. Em quanto ao primeiro., 
D. Diniz queria adjudicar á Coroa 01 . 
bens ., que a Ordem recebêra de D. 
Afl'onfo Henriques ~ e mais Reis, que 
fe "lhe feguíraó. Cedellos á" Sede Apor. 
tolica naó convinha ao Reino. Coo
fctrvar os Cavalleiros ., eflimados en1! 
Ue nós innocentes ., naó havendo já 
M9J.Uos, que combater, era fuaentar 

em 
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em caCa hum corpo muito podel'Ofo 
de Sociedade diflinéta, que no futu .. 
turo podia dar que fentir. Os Mou
ros fubmettidos, faceis em prometter., 
duros de pagar, faltavaõ a todas as 
conven<;5es. Como toda a contenda 
vinha a parar na fórma da foluçaó do 
tributo , que os Mouros queriaó de 
huma't e os recebedores de outra, o 
Rei regulou eaa formalidade por huma. 
nova Lei. 

NaiS Ce efqueda D. Diniz dos nll .. 

godos efpirituaes com a occurrencia 
dos tempol'aes. Elle fez prover as 19re
jas vagas, e foi nomeado para Bra· 
ga o Bifpo de Lisboa D. Joaô Mar
tins de Soalhães, para Lisboa 0.Joa5 
Ellevaó, que o era do Porto ; para 
Coimbra D. Eaevaó Annes Bochar
do; para o Porto D. Giraldo Domin
gues; em Lamego governava D. Af .. 
fonfo das Afiurias , e em Svlves D. 
Joa6 Soares Alaá. Na Igreja' Uníver .. 
(ai fuccedeo J oaô XXII. a Clemente 
V. que tanto/ elle ., como o Rei de 
FranCja Filippe o Formara morrêra6 
dens.ro dQ tempo pedido pelos Tem .. 

pla-, 

I 
~ 
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ptarios juaiçados, que osemprazára<S Era vulg. 
para nelle prefixo irem dar contas a 
Deos das iniquidades, que contra el-
les ufáraõ. AonovoPontifice mandou 
a Rainha Santa ·lfa~l huma Embai. 
xada {olemne, pedindo os feus bons 
officios para o ajulte. da paz' entte [eus 
irmaos. A mefma Senhora no anno fe. 1317 
guinte fundou o .Convento de Santa 
Clara de Coimbra, aonde defcanGa o 
{eu Cadaver veneravel ha tantol Cecu-
los incorrupto. . 

Reinava a piedade nosnolfos 13 18 
Reis com tanto Imperio, como elIes 
.nos [eus Bl1ados. Elia moveo a D. 
Diniz para fazer a peregrinaGaõ de 
Sant-Iago de Galliza, na qual fe en. 
contrára<S dous extremos, hum de ve
neraGaó naquelles .póvos, outro de li .. 
beralidade no Rei. Entaó tomou a 
Corte bum ar de devoçaó para fe re-
gular pela dos Principes, e delIa fo .. 
Iaó as muitas e[malas.o primeiro fru .. 
do. Naó reguio a [eu Pai o Infante 
D. A ffonfo, que fez buma rnateria 
de .ciume acompanhallo o filho que· 
tido D. AtranCo. Sanches! ELle, que 

en-



'9'- ' HJS'rORIA GERAL 

B(, \'Dlg. entre outros Senhorios tinha o de ViI
)a de Conde.. na volta da jornada fun
dou nella o Convento de Santa Clara 
com emulaçaõ pia á Santa ,Rainha Cua, 
madraf1:a ., que entaó edificava o de 
Coimbra.' 

Parece que nef1:a jornada de Gal
liza Ce ajuf1:ou o caCarnento, de D. 
Maria., filha natural do Rei., com D. 
Joa,ó de La-Cerda.. filho do Infante 
D. Affonfo de La-Cerda't que foi hum 
lance da alta politica de D. Diniz. 
EIIe que já fentia Cobre fi os primei
ros golpes da pena de Taliaõ na rotu
ra rnanifeí1:a de reu filho o Infante D. 
AffonCo., que ró' teve femelhança no 
efcandalo com a de Sancho de Caf1:el .. 
la' contra feu Pai Alfonfo o Sabio .. 
que .D. Diniz promoveo inconfiderado ) 
a favor do filho rebelde: Como o I~ J 
fante era favorecido de fua fogra a 
Rainha de CaO:ella, e deUa ef1:ava der .. 
contente o Infante de La-Cerda D. 
Affonfo., entendeo D. Diniz, que eae. 
caCamento de D. Joaó , filho do ln .. 
fante., com fua filha D. Maria eHe 
havia fer hum obfiaculo, que 6zeae 

I,la.. 
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parar todas asidéas da Rainha contra Era v.ul:. 
cue. Affim O difc.orreo a boa politica; 
mas nalS o moftrâraó affim os má os 
fucce1fos. 

C A P I T U L O VI., 
Da fundaca6 da Ordem Militar- dt 

Chrijlo " . e das difcordias do l,!
fante D. A./fonfo com [eu Pai 

o Rei D. Diniz. 

Eu efcrevi no II. Tomo da mfnha 
Aula da Nobreza a HHloria de todas 
as Ordens Militares, entre ellas a de 
Jefus ChrH1:o em Portugal, e no IV. 
formei hum Catalogo. de todas as Dig
nidades do Reino., aonde remetto os 
.meus Leitores para fe infiruirem-mais 
a fundo nefias materias. Agora ró di
lei, que confider~ndo-fe o Rei D. Di
niz muito embaraçado com a. appli
cllçaó dos ben~,. que os Templarios 
po(fuíraó 110 Reino, e naó podia6 dei
xar de fer a{fumpto de controvedias 
pezadas: Difcurfo já bem fundado na 
refolu<;aú do Papa Joa6 XXII. , qll~ 

fem 

131.9 . 
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Eta. mlg. fem guardar a fórma do Decreto RI!" 
fervatorio , deo a Villa de Thomu 
ao Cardeal Bertrando; O Rei D. Diniz 
tomou por pretexto honeaopara pre~ 
venir o Papa, fundar a Ordem MilI
tar de: Cluifte> púa' a oppôr aOs In
~eis ,na falta dos Templarios. 

.. Com, eaa rerolu~a5 .. e para me
lhor cobrir a idéa, publicou o Rei., 
<jue além das Villas , ,e rendas perten" 
centes áquelles Cavalleiros; elle doa
va á nOVa Ordem a Villa de Caaro'" 
ruarirt1 pa la afiento d.:l1ll, que por fer 
forte, e bem murada, na frontei ra de 
Andaluzia, e 40 leguas apartada ido: 
l!llreito, tinha as propor<;ões nece{fa~ 
Tias para fazer guerrá. aos Mouros pol' 
mar, e terra. Com eHas, e as mai5 
inlhucc;6es defpedio elle .para Avinhaó 
ao Cav<llleiro de rua CaCa Joa6 Lou
ren<;o de MonCarás, e o Conego de 
Coimbra Pedro Pires, que repreren-' 
táraó ao Papa as intenções do Rei .. 
Fora6 ouvi dás , e pezadas todas as, ra
zões em Confillorio , e concedida a 
graça com as claul"ulas, e condições t 

'1 ue Ce contém na Bulia da I~l aitui .. 
"aó. 

1 
t 
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~a(). Publicada ella li fe procede o á Era vulgo 
forma~aó da Ordem, verdadeiramente 
Real., porque os noífos Reis a profef-
faó , e foi eleito primeiro Gr.aõ-
Mellre D. Gil Martins, Fidalgo qua-
lificado , que entaó o era da de 
Aviz. 

Tomáraõ o habito na nova Or
dem todos os Cavalleiros Templarios, 
pr6va a mais fignificante da fua inno .. 
eeneia, e com elles outros muitos em 
Callromarim, que foi a Cafa do .pri
meiro Noviciado. A mudança da Or ... 
dem feria .. como dizem, para eaf· 
-te110 de Vide no Reinado de D. Af· 
fOI1 (o IV. ; mAS a troca de huma .. por 
outr.aViUa foi no -de D •. Fernando ., 
fendo Mefire no tempo da -mudança 
D. Efieva6GonçalvesLeitaó" 'e na 
occafiaó da tróca D. Nono Rodrigues 

. Frerre de Andrade. Depois damudan. 
ça deCafiromarirn , (!) Convento' fe 
ellabeleceo com formalidade em Tho. 
mar = Villa , que o Rei D. Affonfo 
H~nrjques deo aos Templarios eílan. 
do deferta ; que' elles povoára6; que 
fundára6 o íeu Cafi~lIo , e oellea 

ea-
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Era vulg. Capelta, que hoje he o Convento doS 
Religiofos da Ordem. Mas já o ef ... 
trondo· das armas do Infante movi
das contra [eu Pai, convida as nor· 
fas attenções para e/1e alfumpto. 

Sempre elle prCltiftia nas' intrigas 
occultas em Caílella., e nas mefmas 
difpofiGóes contra o Pai, movidas pe
las influencias de fua fogra, 'lue elle 
anno foi vifitar a Valhadolid. Neílu 
conferencias ajuíUraó ambos os mo
cas mais fortes, com que ha viaó fa:.. 
zer a. D. Diniz infopportavel o pezo 
do governo. A Rainha , que fufpirava 
por vêr a fua 6lha afientada no Thro .. 
110, tomou por expediente cheio de 
llOnellidade efcrever' ella mefma a D. 
Diniz., c em alto tom de lalUma ex.&. 
agerar-Ihe o horror de humaguerra. 
civil, que era melhor evitar, abdi
cando elle em vida., por aCGaó. da 
vontade propria, o Reino., que. feu 
filho, ainda que forçado, lhe podia 
arraricar das mãos com violencia. Qu.c 
bella perfuafaõ de huma Rainha, que 
fabia, por experienciaquanto. he deli
,ado o Sceptro para fe .deixar cahir 

a 
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ia vozes duras! O Rei, em quem to'. ir. wJJ~'~ 
da eRa narrativa nló fez a menor 
imprelfa6, proporcionou a refpofta 
com a Carta, e bem longe de diffe. 
rir aos intentos da Rainha , nem de 
{e maRrar fenCivel ás pertcnções do 
Infante , a aconfelhou prudente gover"l' 
nalfe a fua cafa., Ccrn fe embaraçar 
com as alheias. : 

Defconcertdrall·fe as tlledidas de 
CaRella 'I c do Infante com a refpofta 
de D. Diniz ; mas elle tenaz em mo., 
ver a revoluc;aõ do Reino, fez publi~ 
co por hum modo de manifeRo, que 
precede aos rompimentos: Como el:" 
le, fem o aballar o efpirito de revol .. 
ta, nem o arrebatar o impuHo de deC
obedecer", fe via reduzido á extremi· 
dade de naó poder efcufar-fe a huma, 
c outra Infeliddade : Que feu Pai o 
-fingia inhabil para fucceder no Reino· 
com o fim, fobre abominavel, eC .. 
candalofo, de legitimar feu filho baC .. 
tardo D. Alfonfo Sanches para Rei, 
como objeéto, que era unko das Cuas 
attençóes : Q.ue em tal aperto, 19. 

~eis Santas o defculpava6 .para ufar' 
,TOM. Ir. G dai 
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J;ra Tulg. das armas ~ e fuRentar com el1as o dI':' 
reito ~ que recebêra de Deos, e da 
natureza. Sobre a apparencia deftes fun· 
damentos, que fez Inlinuar ao Papa, 
c nas mais Cortes, elle prefume en
contrar hum favor geral para apeio 
cas fuas máquinas. D. Diniz da rua 
parte, nas meemas Cortes, e em to
da a parte , com certidões authenti
eas dos Eftados do Reino, com raz6es 
folidiffimas fundadas em eVidencias, 
de tal fórte defmentio as propoftas do 
Infante, que fó os feus facciona rios 
poder i a6 contradi ze lIas. 

Todo Portugal, toda Caílella fa
bia6, que o Intànte Ce portava com 
{eu Pai por hum modo, que forjava 
cadeias de deCordens fucceffivas. Nin
guem ignorava , que elle influia o eC
pi rito de CediCjaó n.os vaffallos mais 
fieis ao Rei, aconfelhando-os fe paC
~affem para Caflella ~ que abertamente 
protegia os defcontentes., e chamava 
ao feu partido os crim~llofos: que nas 
molellias de feu Pai o llaú viíitava, 
indignidade. e(hanha em qualquer fi· 
lho, quanto mais em hum Principe: 

~uc: 
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que 'Zombava de todas as fuas Orde- Era vulg. 
naçóes, e Decretos para, a boa fórma 
do governo do Reino., como fe fo[-
fem hum tecido de Novellas; e que 
em tudo ., quanto dizia relaçaõ ao 
Rei, deixava vêr buma tal indiffe-
renGa., como Ce fofl"e para clle o ul-
timo., e o mais ellranho homem do 
mundo. Semelhante condu~a; que po-
dia confundir outro efpirito., que naó 
folfe o de D. Diniz., elle a fez valer 
para nella conjunél:t1ra fe elevar a fi 
f"Obre 6. Entaó., para monrar a tan-

. tos inimigos, que naó os telne., elle 
faz efquipar huma groA"a armada dd 
náos com mandada pelo Almirante Ma
Doei PeGanha ., que aA"olou as Collas 
de Africa., e impedia aos Mouros a 
paífagern do Ellrelto para darem calot 
á guerra de Granada. Ao mefmo tem .... 
po defpedio Embaixadores ao Papa., 
que foraó o mefmo Almirante na volta 
da campanha., e o Deaó do Porto Doi 
Gonçale Pereira. . 

Informado o Pontí6ce do defpra-
2er do Rei com o Infante., do [eu 
2elO na guerra da Religiaó; em 'luan .. 

G ii to 
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E~ vulgo to áprimeira 'parte., e11e a tomoQ 

llas fuas iritenGóes, que teve por juf"'. 
tas., e louva veis ; em quanto á Cegun-; 
da, lhe mandou huma avultada quan-: 
tia de dinheiro., e concedeo por tres. 
annos a decima das rendas Ecclefiaf. 
ticas para fuílentar huma armada de 
galés., que fizeffe a guerra aos Mou-: 
ros. Por outro lado o Infante., ani· 
mando cada vez mais o efpirito fedi
doro., fe foi pondo em ellado de fa-
2er entrar na fua obediencia algumas 
PraGas fo,rtes., humas levadas por for-, 
ça., outras por indullrias., e intereA"es.: 
O primeiro que Ce deixou corromper" 
e com infamia lhe entregou a Villa, 
foi o Alcaide Mór de Leiria, cégo da 
efperança vã de melhorar de fortuna.; 
ElIe a recebeo bem completa da maó 
de D. Diniz ., que o caftigou como 
merecia a fua per6dia, quando fem de
nlora fe lançou fobre a mcfma Pra-:
Ga"que rendeo; e moRrando-fe ato·, 
dos os moradores vencedor humano., 
{abre o Governador inconfidente Ce 
deixou vêr Juiz fevéro. 

Suf; 
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~:" - Sufpendia-Ce O Rei na dúvida dos Era vulg~ '; 
meios de que Ce valeria o Infante para: 
ajuntar as Commas nece{farias a tantas 

" defpezas., e para fabir della, quiz ou
vir os do feu Confelho. Houveraõ ne}-

" ]e juizos taó poucoeCcrupulofos , que 
perfuadíra6 a D. Diniz, que tanto os 
avifos., que o Infante recebia., como 
o cabedal., que gaaava., tudo "lhe hi.lt 
da ma6 da Rainha fua Mái , que o 
fautorifava. Sem mais exame D. Di
Diz requenra os bens Éla fua Santa ., 
e auguaa Efpofa, que derramava o 
erpirito na preCença de Deos para fo
licitar a paz., e a d"el1:erra para Alem
quer com gaardas á vil1:a. El1:e caro 
he bem Cemelhante ao do falfario fa
cril ego , que fez crer ao mefmo Re~ 
co.mo a Santa Ramha com hum reli 
criado lhe faltav-a á fé conjugal. Sem 
mais reflexaõ, nem lembra:nGa das he
róicas virtudes., e fublime _ qualidade 
de Habel, D. Diniz paífa pelo fitio, 
aOnde em Coi"mbra' coCem os fórnos 
ele cal. Diz ao meltre., que no dia 
[eguinte lhe ha. de mandar. hum cria
.()\!a Rainha çom buma carLa.; qllC 

em 
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Era vuJJ' cm chegando com ella , o meta em 
hum forno ardendo, por fer aflitn 
conveniente ao {eu ferviqo. Parte o in~ 
nocente Urias para o lugar do fup· 
plido ; mas ouvindo tocar á MUra 
em huma Igreja, na fórma do Ceu cof. 
tume atIillio a quantas Ce dilferaó. O 
Rei manda o falCario ao forno Caber 
fe a diligencia eflava concluída ,e em 
refpofia da pergunta foi arrojado ás 
chammas. Ao innnocente, que che
gou pouco depois, diífe o mefhe, que 
podia aífegurar a Sua Alteza que ti .. 
nha obCervado as fuas ordens. Quan
do D. Diniz vio diante de fi o ho. 
mem, que julgava feito em cinza 9 

e Coube ficava queimado o que levan
tou o incendio do teaemunho , aclo
rou os juizos de Deos, e pedio per
daS á fua Serva a Rainha Santa, quo 
affim padecia as pedeguições neceifa .. 
rias aos que piamente vivem emJeCLJ 
Chrillo. 

O procedimento uCado com a Rai-: 
nha eCpantou Cl Reino, que venerava 
as fuas vi,otudes. Todos os feus valfal ... 
lo~ Ce lhe otIerecêraó para a gefaggra", 

var 

, 

I 

I 
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var COm as armas, e lella lhes pedio., Era vUlg. 
em lugar de maior diCcordiél ., orações 
para applacar as eomeçíldas. Nem o 
deCprazer de fua Mai moveo o In-
fante para defifiir da empreza de Cu. 
jeitar Lisboa. Como feu P"i o feguia 
mais piedofo., que guerreiro., elle o 
na5 pode eonCeguir., e Ce retirou a 
Cintra. O bem geral do Reino naô 
quizera a D. Diniz nena oecafia5 com 
tanta bondade para eom Ceu filho; 
~ue na5 fó deixou de o prender, mas 
publicava, que naó o feguia a elle", 
fena6 aos eriminofos , e defierrados., 
que trazia eomíigo para os eafiigar. 
O eerto he, que D. Diniz mais en
vergonhado de vêr a feu filho com 
femblante de defobediente .. pelde, 
que elle de o ter, fe retirou a San-
tarem, e o Infante a Coimbra, .onde 
cRava fua mulher, a dirpôr os \l1eios 
para continuar' na rebeldia, e defobe
diencia. 

N o meio dellas ercuridades quiz r )20. 
Deos illuminar a Portugal com o e[
tabelecimento da Feíla da Conceic;a6. 
lmmacula.da de MARIA: Titulo, de-

bai.", 
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E" ruJI' baixo do qual EUa he hoje adorada 
por Padroeira AuguRa de todo o Rei
no. O primeiro que folfcitou eae e(
tabelccimento de feu patrlcio o Papa 

- Joa6 XXII. foi o Bifpo de Ceimbra 
D. Raymundo de Cahors., que na Sé 
-de Lisboa encontrou logo imitador do 
feu exemplo ao Conego J oa6 Efco
;la., e logo fegulra6 os mefmos ver
-tigios todas as povoa'il>es de Portu-
gal. -

Por eRes tempos caava elle ala
gado de Miniílros , e EmUrarios das 

. duas fac'iões., que alHlavaó gente., fat 
zia6 partidos., derramavaó promelfas. 
e nos encontros huns ,e outros -com
mettia6 mortes, e atrocidades inaudi
tas. Nunca efqueeerá a do eílimavd 
Bifpo ~e Evora D. -Giraldo., quean .. 
dando. na vHita das fuas ovelhas., e 
promovendo a caufa do Rei , de quem 
era vaffallo fiel , dous Fidalgos do 
Infante, indignos de tal nome , eha .. 
rilados Affonfo N ovaes, e N uno Mar
tins- Barreto., com gente armada- o in
vell{raõ em Earemoz, e facrilegamen
,~ O matára6,_ Tantas deCordenstoc*,: 

raó 
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ra6 O efpirito do Rei D. Jaime de Ara~ Era vulgo 
gaó; que fendo irmaó da Santa Rai-
nha., entendeo poderia abrandar a 
ohfiinaça6 do Infante para o reduzir 
aos feus deveres. Para negocio ta6 
preffante naó elegeo eIle MinHho de 
'menos carad:er, que feu irmaó D. 
-Sancho. 
. Elle entra em Portugal; falia ao I 31.1 
-Infante., que o ouve attento; offere-
ce a mediaGa6 de D. Jaime para hum 
'ajuíle., que para cne., e o bem do 
Feino feja conveniente. A refpoRa de 
-D. Affonfo foi difpor-fe para. fe fazer 
,{enhor de Coimbra., affim como o ef. 
tava já dos feus arrabaldes. Illfiava-o 
a efia empreza leu irma6., e parcial 
.() Conde de Barcellos D. Pedro., ago-
ra duas vezes baflardo de D. Diniz; 
.e os moradores di vididos entre as vio .. 
leneias do fuccelfor., e a 6delidade de-
'vida ao Reinante ., na6 fabia6refol .. 
. ver-fe., até que o brio efiimulado os 
.animou para a defenfa. Elles a 6zeraõ 
.corajofa; mas naó fendo acautelados 
aos -eChatagemas do Infante.; Coim .. 
bra· foi entrada. Daqui paaou a Mon .. 

.. ~ te-
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Era \'UI,. te-Mór o Velho, que governava GOD"; 
s:alo Pires Ribeiro .. e duvidoro fe ha
via, ou oaó refillir ao Infante; eCque
cido da honra .. tomou por partido 
mais reguro o menos arriCcado; vil
mente entregou a Prac;a .. e depois o 
Canello de Gaya .. de que tambem fi
zera omenage :la Rei. Com igual vi
leza rendeo a Feira Gonçalo Rodri
gues de Mac;ada; o Porto Ce Cubmet
teo por llaó ter defenfa; em Guima
rães Ce portou Fidalgo.. Mem Rodri
gues de Vafconcellos .. e com aquel
las cinco conquHlas ji elle Ce imagi
nava fcohor das Provincias da Beira ~ 
e Minho. 

A defenCa gentil 't que em Guima
rles fazia Mero Rodrigues 't e levava 
as attenc;óes de t'odos 't muito mais 
depois que viraó o Infante levantar o 
Íltio.. fez tal impreCfaó em algumas 
pefi"oas .. eCpecialmente no Conde de 
Barcellos D. Pedro, que o perCuadio 
a hum ajulle razoavel com feu Pai.. 
Fez-Ce D. AffonCo deCentendido; ma. 
D. Dloiz.. que Centia agora os effei
tos da fua bondade em naó Ce ter 

,'pr~ 
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aproveitado da occafiaó de Cintra ., Ernulg. 
determinou-Ce a marchar na tefia das 
trópas, que tinha promptas , e pof. 
tar-[e fobre Coimbra. O Infante vem 
com todas as Cuas forCjas a foccorrel-
la, e quando os exercitos efiavaõ for .. 
roados para romper a injuiriofa bata-
lha, pela frente de ambas as vã-guar-
das entra montada em huma mula a 
Rainha IfabeI: lris da paz, que vem 
de A lemquer eCquecida dos aggravos , 
fó lembrada do amor., toda attrahi-
da da caridade. A Rainha., Mâi., c 
Santa, com magefl:ade, com ternura. 
com effieada fe volta para o filho ~ 
e lhe mollra em fi a origem donde 
naCcêra. ElIa fe inclina para o mari-
do., e lhe perfuade, que aI li tem a 
carne da fua carne, e os oífos dos feus 
olfos. Dá outra volta para o lado de 
Affonfo, e lhe lembra .. que he filho; 
Diniz Pai ~ eIla Mãi. Faz outra incli. 
naçaõ para D. Diniz .. e lhe defperta 
a memoria, de que elle , e ella faó 
Pai, e Mãi de Affonfo ,. e Affonfo a 
ametade da ~hna de ambos. A prefen-
<ia , as palavras, as lágrimas da Rai. 

nha 
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oha fizeralS Cobre os efpirito~ do Rei,' 
e do Infante mais progreífos'l que to
das as perfuafóes precedentes dos OU" 

lro~ Reis, de todos os Grandes 'I dos 
genios mais aétivos, eloquentes ., e 
patheticos. . . 
. EHa accommoda . os dous Princi
pes , que ajuflaó huma tregoa ~rrt 
quanto a fua dexteridade na6 difpoem 
os preliminares para a paz, que tra
balha, e confegue.Pelo reCpeito da 
fua mediaGaô D. Diniz augmentaas 
rendas do Infante, admitte-o á fulo 
graça, e ao Conde de Barcellos 'I com 
condiçaõ de entregar á rna jufl:iça os 
réos 'I que o feguiaó. O Rei parte goC .. 
toro para Leiria 'I aonde foi o Intàl1-
te beijar-lhe a ma6'1 render obediencia· 
de filho, pedir perdaó como va{fallo; 
e Ce eIle-dá demonflraçóes de arre
pendimento, e humildade,. o Pai na6 
póde occultar as evidencias da ternu
ra'l e do amor. De Leiria foraó to
dos para Lisboa 'I aonde o Infante eC
teve algum· tempo em fociedade ami
gavcl com feus Pais, e Ce recolheu pa..: 

ra' 

I 
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ra· Coimbra, aonde tinha a fua Corte, Era v.uIg •. 
e fua mulher a Inf&lnte D. Brites o eC-
perava. 

Negocios taó graves nal) impe
dira6 ao Rei mandar ao Almirante 
I)eçanha com a armada de galés fazer 
a guerra aos Mouros, erpecialmente 
pelas cófias de Hefpanha; porque de
pois d9 catháfirofe da Veiga de Gra
nada , aonde foraó· miferavelmente 
m~rtos os Infantes.de Cafiella D. 
J oaô, e D. Pedro,. os Granadinos 
com os bons fuccelfos andavaó inro
lentes. Nefia :occafiaó da perda dos 
Infantes deo D. Diniz as prõvas mais 
confiantes da grandeza do [eu ani
mo , quando da Rainha D.Maria 
efiava mais offendido. Elle lhe man.., 
dou os pezames acompanhados da 
offerta de todas as forc:;as dos feus, 
Reinos , dos feus thefouros, e da. 
propria petroa para defaggravo da mor.,. 
te dos Infantes, feguranc;a da Monar-. 
quia de {eu neto ; que de tudo po
dia dirpÔr conforme as neceffidades· 
de Callella. 

.! 
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Era vulgo A Santa Rainha., depois qUc:1 
confeguio a paz entre feu marido, 
e filho; depois que fez participar 

. della a noifa Igreja ., que a fentia 
perturbada ., ella fe applicoll toda a 
avançar os progrelfos das Ordens Re
)igioCas., e a difpender as fuas ren
das em beneficio dos pobres. EHa 
ás primeiras augmentou os interef
fes ,para os fegundos edificou Hof
pitaes , entre elles o de Leiria pa
ra os Nobres neceffitados., que o 
pejo de pedir fazia duas vezes inre
lices. N elle tempo Ce aft1igio a Cor
te com o perigo de vida, em que 
efieve o Rei ., e com a morte da 
:Rainha D. Maria de Callella , quan
cio os feus grandes talentos, dexte. 
ridade., e prudencia eraó mais ne
celfarios á confervaça6 de feu neto 
o menino D. Affonfo., que perdê
ra nos Infantes Tutores dous apoios, 
agora na Avó huma columna. 
. D. Diniz em Lisboa opprimi-

. do dos cuidados., e fadigas prece
dentes, cahio perigofamente enfer
mo. Efienovo infortunio caufou nos 

pó-
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I 'PÓVOS huma afflicGaó extrema , que Era vulg. 

fe augmentava á proporça6, que o 
perigo do Rei crefcia. Elle que o 
conhece o , fe dirpoz para a mor-
te com conformidade Chril1â, e fez 
o (eu Tefiamento. Por ultima dií. 
pofiçaó delle efiabe\eceo a U niver .. 
íidade de Coimbra, para que as 
Muras Portuguezas confefialfein fem-
pre , que efie Rei lhes pozera as pa" 
lavras na bocca; que elle fez o mi-
lagre de lhes tirar a mudez, de lhes 
reHituir a falia. Recobrou D. Diniz 
a faude, e os [eus vafTallos os erpi .. 
ritos. 

C A P I TU L O VII. 
Nova revolfJçaõ do Infante D. Alfon-

10 , e outros aco1JtecillJe1Jtos de-
pois deI/a. 

Nos ajufles da paz COI11 o Infan
te prometteo eUe a [eu Pai deitar fó
Ta da Cva caCa, e companhia a todos 
os eliminofos , e malfeitores, que 
craó 05 inilrumentos principaes ~a 

re-
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Era vulgo revolta. Depois de tudo pacificado,'o 
. Rei mandou Minifiros por tódas as 
Provincias para defcobrirem, e corta.
rem efte grande nÚmero de cancros .. 
que roiaó as. entranhas da República .• 
Corno nas defordens tambem haviaó 
tido grande parte 09 Bifpo9 de Lisboa, 
c do Porto D Fr. Eftevaó, e D. Fer
nando Ramires, que acurados da 
conrdeneia fugíraõ para CaO:ella, os 
refiituio ao Reino. NeRa figura e{la~ 
vaó os nolfos negocios , quando os 
de Cafiella, depois da morte da Rai. 
nha Mãi a refpejto da tutoria do ln .. 
fante D. Affonfo, fe achavaõ em fJ~ 
tua<;aó bem critica. Badajoz, que naó 
<]ueria entrar nas idéas do Infante D. 
Filippe, .elle vigoroCamente a atacou. 
Ou foífe porque a Cidade ainda eC..: 
tava empenhada a D. Dinlz pela di
'Vida dos 13c)) marcos de prata, ou que 
lhe fofi'e neeeífario no feu aperto va" 
ler do Rei vilinho; ella pedio Coecor-
ro ao de Portugal. D. Diniz, o Infao~ 
te D. Affonfo, e. todos os [eus filhos, 
llaturaes oacompanháraõ na marcha 
para defcercar Badajo2í, dçmde [e re., 

., . ti-
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Ifrou 'D. Filippe temerorode tantos ~'w",:; 
femblantes ,refpeitofos. 
~ O ajunta~ento de todos os filhos9 

c genro de D. Diniz com reu Pai, que 
para elle. feria deleitavel ') deo occa-
ilaõ para Ce fopriuem as cinzas, lon-
4e as bratas naó ellavaõ extinétas., 
mas occultas. O Inf:mte nali fe demo
rou nelle muito tempo, partio para 
Coimbra', e D. Diniz para Lisboa~ 
Como Gomes, Lourenço de, Béja hia 
difpondo o' Animo do Infante para o 
fim ,das 'fuas idéas perniciofas : ~guas 
covol tas, aonde os fediciofos pefcaó 
os [eus interelfes : o' Infante com o 
pretexto de affiClir a feu, Pai na Cor .. 
t." veio a Lisboa. Aqui fez ,elle tan4 

tas própoflas ') que, o Rei Ce ,vio pre.i. 
eirado a convocar Cortes , aonde os 
requerimentos do Infante na6 mere· 
cr:êraõ .a attenGaó , que clle defejava, 
C fc parti,o para Santarem defgollado. 
Muito mais o ficou [eu Pai ') que já 
fe lhe fazia intoleravel , que hum fi .. 
lho prefel'Ure o e(pirito da ambiça6 ~ 
ti da revolta aos fentimentos honeílos 
da natureza') ás maximas, fantas da ra" 

TOM. IV. fi' zaú , 
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Ira yul(. , zaó ., :e obediencia. Ao Conde de Bat.,) , 
celJas" tambem reu filho" que ába~ 
donava ao Pai para regair o irma6 .. 
mandou hum recado'" ao mcf,DO tem. 
po que em tom mageftofo ., taG ln .. 
finuante ., que o Conde D. Pedro 
deixando ao Infante em Santarem,' 
,cio amtUr na, Corte, de, 'eu, Pai. : 

Naó celfava6 'os adul.doresdo 
Coprar os penfamentos altos,. do Infan.' 
te. que como- lhe faUava6 15 propor. 
qaó das idéas • todas as intlrfgas era5 
lironjas: do feu goao. As malograda~ 
perteDC;ães' do I,nfante DU Cortes, quo 
queria para fi" quafi todas a.rendas' 
do Reinoi. ferv{raó ,de afl'umpto.8OI. 
feus pd vados' Gomes Louren~o de~ 
Béja .,' e ··Martim Annes de Briteiros 
para lhe perfuadirem ': Q.ue era hum&' 
injúria intoleravel defattenderem as 
Cortes o' requerimento jufto de bum 
Infante fucceffor. de' Portugal , que' 
DeUas requereo em peJfoa: Que feu; 
Pai fc deixára arraaar da estolencla 
do genio., arrojando-" da Corte, tal
vez por na6 poder ropportar o pezeJ 
da rua juaiC;a: Qae juizo fuia G IDUn-

" ~ .;. Go 

" 
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ífn;'DuvfDdo dizer .. ;, que o Prlncipe Etav\dJ;j 
lterdeiro 'Cana em Santarem com9 
,cercado? Q,ue Ce refolvelfe por·huma 
.• ez, e confeguiífe com a forGa os 
ti1tentos, que a experiencia lhe mor~ 
.trava nunca lograria por llegociac:;aó. 

,Falfca menos acceza Ce neceffita;;. 
~a para no animo do -Infante fe le
Nantar varaz o incendioo Elle chama 
todo o. réU partido ~ e com mais re • 
.(oluçaô "que:confe1ho, os inllrumen"" 
tos belllcos batem' a marcha para Lif~ 
boa. Eunaó' devo letar correndo o. 
paífos, que, nos poe.r11 aqui deCcober .. 
tos a Hifioria. D. Diniz Ce previnF 
.l;ontra os intentos da temeridade; mas 
antes de romper jufio " elIe Ce quer 
molbar moderado. EUe 'manda' ao ca.<
minho notificar o Infante com pena 
da fua maldiGaS retroceda a marcha .. 
'que 'tanto :dercobre o fim;: dos reus de .. 
fignios. Naõ deClllct delles. o lnfantB 
com, o : fundamento i de que naó f~ 
podia' fá~r fufpeitofobufcar hum 6 .. 
lho a reu Pai para affillir-lhe ; como 
fe o Rei efil,elfc tati falto de com
panhia; que, neceffitàfü: :.d~ hQm exet .. 

, ' H 'li ci· w ~ , 
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14 "ulg. cito armado para .lhe fazer fociedadtl 
pacifica. Em Hm, o Infante fe avan
ça, e D. Dializ com as fuas trópas, 
e' feus filhos D. AfIonCo Sanches, D. 
Joa6 AffonCo, e o Conde D. Pedro ó 
efpera no Luroear. Appareceo o ln,;. 
fante á viLla de feu Pai; e fluétuan
-do entre fi a MageLlade, e o amor ., 
devendo preceder em tal conjuntura 
o decoro da pri meira ás ternuras do 
fegundo; D. Diniz por A.lvaro Mar .. 
tins de Azevedo manda dizer ao ln. 
fante queira retirar-Ce voluntario, fem 
o pÓr na obrigaCjaó. de o conaranger 
'por força~ .' . 

R eC pondeo eIte determinado a 
Alvaro Martins: Que bum Pai, que 
na6 queria vêr feu filho legiti mo, era 
porque determinava fazer Rei ao baf
.tardo Affonro Sanches. Alvaro Martins 
lhe affegurou fe enganava: . Q.ue feu 
:Pai. defejava vella; mas em paz : .que 
nem pela idéa lhe paffavà privaUo da 
herança ; porque era juflo: Que com 
·eaa anthonomalia o tr,tavá. o mundo 
todo,· e eUa na6 era merecida por Sua 
,Alteza .. ,.que fI-; continuaífe nos.feus 

• .:, ,I,. 
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prdjea:OS ,entaõ fe faria indígno da' Eta wJ,~ , 
Cor~. e do Sceptro, como Principe, 
CJDe fefazia proteé.\or de criminoros. 
A ella demafia' de Alvaro Martins Ce. 
alterou o Infante, que e amea'i0u lhe· 
~andariacortar a cabeGa. Refpondeo 
'0 .Alvaro com todo o Cocego fem mu-
clar de tom 't Bu' a perderei gofioro 
pOl' CeI Gel a 'meú Senhor, que me 
ltonra com o. feu fcrvic;o: b.O:ará que 
no mundo' fique-' a . voB"a para o in~ 
quietar a cne, e ao reu Reino. Eu ftad 
louvo f), defembaraçodemafiado de 
Alvaro Martins; mas quantos ex cm-
plàres deftes ha nos Faaos de Roma, 
e da Grecia , que 1he faça«S Combra~' 
O Infante .fe lança. a ene, com hum 
pünhal; mas os fcus criados lho ti-
ra6 das mãos; lembrando-lhe· ., qu. 
he Bmlffario do, Rei· feu Pai. 
.. . . D. Affonfe co1edco manda pe':' 
,ar nas' armas , fÓTma o exercito , a 
tóda a marcha Ce avanGa ao campo 
de feu Pai., e as partidas. deaaeadas 
começa6 as efcaramuças. Em quante' 
eau couras Ce paffavaCS. a Rainha ia .. 
formada dcl., part~ de t.isboa rena 

<II ... c:om~ 
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!~'Vl!1J'" cómpanhiaaífentada 'em buma mul'3i 
e com o femblante cheio de magefia:
de, e f'OCClgO, fegunda vez appareca 
como ~rco da paz, e entra pelo meia 
das erpadas, e das- lanças a aviLlar.fa; 
com feu filho. EUa lhe poem os olho~. 
e largo efpac;o muda, fa6 ellos os QUO 
fallal> mais eloquentes. Depois revef~ 
tindo o agrado de feveridade, lhe diz; 
Affonfo , . já eu fabia , que', tinheis. 
perdido o jui~o ; agora vejo, que 
tambem perdedl:es a Chriílandad.... e a 
honra : Reportai .. vos , fe depois ,dá 
injúria da primeira temeridade·, o'a6 
quereis deixar infamados os· feculo$ 
futuros com a memoria atroz da vo~ 

)~ fa obflinaGaõ abominavel.: Reportai~ 
vos, que amm vo-lo pede volfa Mái, 
.mm v~o manda a voffa Rainha. 

Acabando de fallar a Santa' Ifat
bel , chega á prefença do Infante o 
Birpo de Lisboa D.Gonc;alo Pereiral 
que a mefma nova trouxe correndo 
ao camp.o , e lhe reprefenta :. Como 
Sua Alteza para reinar abria os alice~ 
tes do Throno em arêa folta com ~ 
~áo exemplo, 'Iue ge{xa va .aos fiJboi~ 

.. j ç 
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.'I\'àlfdlas 'para 'huns .; 'e outros,' ufa:;. Erá wli~'" 
sém' Oóm eUe o ,mefmo que agora pra~ 
ti cava , com o' feu legiti mo Rei , e 
})-ái : Que 're compadeceffe do Reinoi 
tJUe era feli,' .das' vida's de tantos' vaf .. 
'{allos; 'Juc lhe pertenci.6, da' honri 
• muitos homens" que a poflerida+ 
de chamaria' traidores : Que vUfe ti-
nha na fua 'prefença rogando 'o,~'tí. 
ilHlro do Senhor,; e· fua ,Santa Mli, 
eUe armado: com o' efcudó do Evan.; 
gclbo .. ,que tinha força' para atiater 
os ·montes· .da {oberha ; ena rodeada 
elo Efpirita de 'Deos , que com inf. 
trumentos frageia derrotava aspoten~ 
cias do mundo. Rendeo-Ce o Infante 
ás.perfuaf6es ; o mermo fez o Rei', 
e por enta6 fe efcufou a batalha pár 
meio de huma paz apparCllte" que te-

" 'Veadurac;a6 da paffada.. 
l ' Para confervar a tranqumidàde J 37.4 
4eterminou D. Diniz k para Santa .. 
rem amflir na companhia do Infante. 
dos mais filhos, e genro D. J oa6 de
Là.Cerda " para que a éommul1icaça~ 
dhteniíre as efq uivanças. N aõ pareceo-
lIIem' a 'D. Afouro: cfia refolusa6 •.• 

. ',.~ ':' quan-
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JravuJg •. quando a Corte hia chegando a San..!: 
tarem. elle 'lhe mandou roque re 1" Ce 
retiraífe. Sorprendeo.fe o 'Rei com a 
D<widade; mas naô fazenao cafo do 
aviCo , entrou na Villa •. Dous parti
dos oppoaos á face· hum do ootro, 
poucas cluras eraó neceBãrias para a 
defordem, que rom'peo' 110 defacordo 
de Ce atacarem em hum choque rudo 
com mortes.' e earagos na meCma 
prefenGa do Rei, e do Infante, que 
acodíra6 á refrega. Chegou o- aggra
vo tanto ao fundo da Magefiade, que 
D. Diniz proteaou naô· dcfpiria aS 
armas em quanto naó tomaife de {ell 
filho a ratisfa<;aó, porque elarn'ava a 
jutlic;a. Todos os Fidalgos , tanto os 
dei Rei, como os do Infante Ce aC·· 
fuflárad, e pediraa a D. Affonfo San
ches , e ao Conde D. Pedro inte.rpo
zefi'em as Cuas authoridades para com 
{eu Pai, a fim de fe porem todas a~ 
cou[asem ordem, que por huma vez 
Ce fàcegaffem. . . . . 

. Con[eguíraó os Prindpes de D. 
Diniz dar conCentimento pleno a tu';'. 
do o que ellcs t e os RI.cos-homens; 

de~ 
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«chiUfem. ElIes' fe ajuntáraó , C re- ErnuJ:.· 
wlvêta6 a uniaá dos partidos, o au
gmento de mais dez mil libras nas 
rendas do Infante, e outras c1aufulas 
proprias daquelles tempos" com que 
a paz foi concluida. Mas' o Infante, 
que fempre lhe punha tropeGos, de
terminou.fe a requerer, que [eu Pai 
tiraífe o cargo de Mordomo- M6r a 
D. Affonfo Sanches, o de Meirinho 
Mór de Eotre Douro e Minho aMem 
Rodrigues de Vafconcellos, e dizem 
que a LourenGo Annes Redondo o 
mermo cargo 'I que occupava na Cafa 
Rea). Toda eaa idéa fe encaminhava 
a declarar o Ceu odio contra Alfonfo 
Sanches, fempre aífullado de que o 
Pai queria lhe Cuccede1Te no Reino; 
a moarar o Ceu deCpique contra Mem 
Rodrigues de Vafconcellos , que ;,0 

fizera levantar o filio de Guimarães '; 
a fazer público o defprazer a reepeito 
de Lourenc;o Annes Redondo, ,que de-
ra em Santatem as cafas de Ceu primo 
Fernaõ Rodrigues Redondó, para refi-
deocia do Rei. ' 

Quan-
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Iravalg. ' .. Qu:mdo fe fez' femelhante p'r~ 
pofia a D. Diniz, elle a deteftou C~ 
mo indigna de fer ouvida.. Anobr~'" 
za dcsfeus penfamentos o OCCUpott 
todo para fe lembrar do juizo do mun .. 
do ~ fe hum Rei do feu carad:er, pa
ra abrandar hum filho teimo(i") , o 
rubmetter valfallos defubedientes, ele 
Je hOQvefie. de cafiigar outro filho 
cortez, e abandonar outroi vaffallos 
refpeitofos: Que a fua fé, juaiça, C 
verdade tanto craó marcas da fua S()~ 
berania, que o naó conrentia6 imital' 
as manobras de alguns Príncipes .quan .. 
to mais arrojar.Ce a baixezas indignas 
dos homens vulgares: Que elle havia 
fuaentar a fua honra como Rei, aí 
fua authoridade como Pai, que tinha 
poder , e jufiiGa para pegar em feu: 
filho, efazello beijar .. lhe ·os pés. To"
pos os que víra6 eaa refolUGaó defere 
perára'ó da paz; mas os tres perfegui .. 
dos D •. Affonfo .Sanches, Mem Ro-
drigues de Vafconcellos, e Louren<iO' 
Annes Redondo,. mais fenfiveis aO. 
bem da uniaó, que tocados doamot' 
elos fcus intereffes , rcpreCentáraó ao 

. Rei~ 
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Rei: -Q.tteelles reconheciaÕas. mui.' EraV1llgl-" 
tas mercês, que tinhaó recebido, e 
elle naó ignorava a fua 6delidade no 
(eu ft:rvic;o: Q,ue eJles o defejava6 ter 
feito de hum valor immenfo para em 
premio 'deHe lhe peditemacceitafTe a 
demHfa6dos cargos, que. lhe confe .. , 
rira, fó para terem a fatisfaçatS de O' 

vêr em pu: com feu 6lho , e o Rei ... 
no quieto: Que elJes de tudo cediao, 
e vohmtariamente fe facri6cava6 pelas 
ruas vantagens, e pelos interelfes do 
público. ' . ' 
, A efia refoluGa~" com tanto de 
nlenos vulgar, quanto .de pouco imi:-
tada, naó Ce queria accommodar D~' 
Diniz. IIlí1:ancias reiteradas o movêra6, 
e a coníiderac;aó da prudencia a refpei'! 
to da fegurança futura de feus 6lhos 
o abalára6 a acceitar as dernifróes dos 

.. tres fervidores 6deliffimos. D. Affon .. 
{o Sanches Ce apartou da amavel com'!' 
panhia do Pai, e foi viver na fua Vil. 
·la de Albuquerque. No anno feguin,. 
te" em que o Infante fuccedeo no 
lleino, eJIe fe fegurou no de Ca{lella, 
aonde ,fe~uiQ o partido do Infante Di. 

. Fi .. 
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Eravulg. llppe, pouco affeiçoado lonof'o ln': 
fante. Os outros dous Heróes em vi:' 
da privada os recreava o ruidohon
rofo da boa reputaça6, que tem vin:' 
do até as nolfas idades para os apon
tarmos com o dedo, comomodello$ 
de lealdade, que os vaffallos devem aos 
feus Soberanos. 

, Quando priflcipiou ena rotura or
denou o Papa ao A rcebifpo de Sant
Iago D. 8erenguer, que enta6 eflna 
na Corte de Valhadolid, vieffe áde 
Lisboa, c congraçalfe da fua parte o 
Pai, e o filho. Elle fe poz logo a ca
minho para executar a ordem, e fal
]ou ao Rei , que para tudo achol! 
difpoílo ; concordou os Fidalgos mal 
avindos; e defejofo de participar a rua 
commilfaõ ao Infante, que naó achou 
em Coimbr~, o bufcou no Porto., 
donde' Ce recolheo á fua Diocefe. Ena 
demonnraçaõ paternal do Papa, a de
milfa6 de Affonfo ~anches, as boas in
tenções do Rei apagáraó no efpirito 
do Infante as [ementes de rebelliaõ 
que nelle fruéti6cavaõ , e pozera6 o 
ultimo fello á reuniaó com {eu Pai. 

A 

I • 
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tA . bençaõ da Rainha foi eílimadaco- Era vulg. 
11110 coura do eeo ; 'porque já mais o 
Infante pertul'boúo Rei, e .fez vai ... 
,dade de moLhar nas obras , que a von-
tade delle era a fua. Com bella poli-
tica apartou de 'fi todos aquelles .eC .. 
'piritos inclinados á fediçaó , que fe 

, ·lhe podiaó fazer fufpeitofos : Expe
dientes que deraõ ao Rei hum an
no de paz para morrer em, foce-
go. ' 

Firmou o Infante'u demonara- IP.S 
ções da complacencia para como Rei, 
mandando de Coimbra a feu 6lho pri .. 
mogenito de idade de tres annos vi-
fi,tar a (eu AvÓ" que o receheo com 
as próvasmais evidentes de ternura, 
e o reflexo delIas fez no Infante a 
comoGa6, que fabe ,caufar a natureu 
fem foccorros alheios. Já a idade de 

. D. Diniz, combatida de muitos acha
ques,: e trabalhos, neçeffitavà do der
canço, que clle fe quiz, dar por al
gum tempo cm Santa rem. N a jornada 
para caa VilIa fe engraveceo a quei
xa , e foi obrigado a parar no eami .. 
Ilho , lORde ,veio a toda _ a preJfa.. ~ 

ln· 
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Ei'huJg: Infante, que eaava ernLeiria ~e ."""i) 
fez conduzir a Santarem em braços de 
homfns. A Infante D. Brites fua nori. 
lhe deoo goílu de a vêr antes da 
morte, e lhe affifiir o tempo da doen· 
~a. A Santa Rainha fua erpora em to~ 
'do o curfo della, que foi largo, na6 
fe feparou do feu quarto,. oaó fó co .. 
mo 'enfermeira caritativa para o aliviat 
nas afflicções; mas como piloto der. 
tro para" o conduzir ao porto. Em 
fim., com todas .as demonftrações de 
bom catholico ., de marido atteoto .. 
e de Pai benigno morreo D. Diniz a 
1 de Janeiro de I P.S com 46 annos 
de governo. A perda deae Principe 
caufou huma dor geral no Reino ~ 
qUê na fua falta conheceu o fundo 
dos feus talentos, a delicadeza da Cua 
probidade, o heróico das fuas virtu" 
des. . [ 

Foi D. Ofnlz de eRaturaprol' 
porcionada ,0: rofio cheio., os ca •. 
beBos negros .. formoCo com magefla .. 
de. Elle a zelou tanto, que naó ig~ 
norando a neceffidade "que os: P.ripd~ 
pes tlm de ·c;ollfelho. , ·pau. fa.zer ".of~ 

ten~ 
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teritaç!l5' da (ua independencia 't já mais Era YUIg. 
Cugeltoli a outrem apropria von ta • 

. de. A fua liberalidade era tanta t- que 
a todos dava. Q..uando foi a. Aragaó 

. fer arbitro entre os Principes; litiga~ 
tés , pedind04be. OS Reis. do Cafidla. 
e' Arága6: cmpreftadas Commas conJi. 
deraveis 't repartio por cada hum. dei .. 
les o dobro do -que. lhe pediaó. Naõ 
houve F.idalgonaquelles RcilTos·aquerb 
DaO 6zefie mercês;" e porque hum lho 
diffc, que eUe. era o unic~, que na6 
recebêra gra~a" fui, 't lhe. deo . huma. 
meza de' prata .', que tInha; 'diante. I 

Sobre tanta magnUiccncia Ce !lvanteja .. 
va a'fua fortuna; porque: dando tan-. 
to, e oa6 opprimindoos· vaH'allo • .
cleixouhum thefouro importante. O 
!eu fepulchro fomptuofo, como obr& 
fua ') . be no Real Mofteiro de Odi .. , 
veUa •. , que cne fundou com·, a in· 
\'ocaça6 do Santo do feu nome .~ 
aonde:. cfpera Íl JeCurrciça'Õ',' dos' vi .. ' 
'fos. . 

Entre os filhos baftardos de D .. 
Diniz foi' hum o Conde D •. Pedro t' 
Author dQ Liyrg das Lillbale~ oj o 

. - ter .... 
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Erá lulg. terceiro defte gen~t.o. ,que naquelfe~ 
tempos via o naifa: ·Reino. Elle lhe. 
he devedor do defcobrimento do prio., 
cipio das Famílias,· dos Ceus Solares t
e defcendcncias, que. tratou com a 
candura do tempo., e.com a authori
dade livre de Príncipe. Por Ufo louva. 
as virtudes .. e reprehende Os· vicias.,. 
aonde os encontra., attento á verda
de., naó ás petfoas. Taó vulgar fe fez 
ena Obra nas HeCpaubas, que poucos: 
curioCos a ignoraó. Muitos annos Ce 
guardou eUa na Torre do Tombo ~ 
(Jande Filippe II. mandou tirar buma 
cópia authentica para a livraria do, 
Efcurial. Dizem, que o levára adiccio., 
nado com os additamentos do Doutor 
Joaõ das Regras, que ainda alcanc;ou. 
a vida do Conde : outros entendem,. 
que 'o tal additamento foi feito, por 
Fernaõ .Lopes. O Conde teve. meios' 
faceis para compôr cíla: Obra com ex~· 

, acçaõ., e intei reza" O Rei D. Diniz, 
feu Pai mandou por quatro vezes tirat 
inqutriGõcs .getaes das Honras., dos 
Solares., dos Padroados das Igrejas'; 
405 C0'ttos dos Fidalgos , donde fc. 

edu-
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·edufio buma prova evidente: 'de .toda I!~~ 
• Nobreza., que havia· ;8orecidoda 
~poca do. Conde D. Henrique até 'ao 
{eu tempo. Era o Conde:!muito appli-
-cado ás letras.., e valendo .. fe, do foo-
:corro deftesmonumentos Jncolltrafiá. 
'VeIs, fonD~ria: '0 feu·Li.vro , que ds 
Genealogicos. jaftamente v-e&lcra6 como 
,texto. ' . ; " ' .. ; ., 

" .J 

C.AP.ITU.L O. VIl •. 
])0 mais. fJtIÇ [uccedeo 4~p'ois,. dll. mót'te 
~ do' Rei D. Di11iz , tont' hutnrefllmtJ . 

. bre7J~. dtu ;acfões 'heroitils, ,'dll 
. Ramhll Santa. ., . 

,. , . ,,,' , , , 
·Ap~NAS o Rei D:Dinizp~gou".~ 
tributo da mortalidade, a Rainha fua 
efpofa, que nem hum ró inflante Ce ha
"ia apartado'. delle· no decLlrfoda 
doença, e foportado 0, golpe da fua 
mótte com· conftaDcia I inaltero vel ; de,.. 
pois de beijar a maõ. ao Qadaver veno
,raveI .,e encommendar o' [eu efpirito 
ao .Criador :. ElIa entrou . em huma 
antecamera ., dcpoz as inúgnias.,egt-

TOM.IP. 1 na-
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fira'YUJg:natos Reaes,. mal1doucortar os ca.; 
béUos.,abrio hum cefre, aonde tinha 
'prevenido, ,o Habito da Penitencia do 
-5erafiao ,Frandfco " que veftio, e ci11.
gida cQm;.!luma corda, ,{eeícondev 
• rolfoganda da purpura debaixo da 
.humildlldede hum Cayal 'groa"eiro. Em 
;,hum inftanlC :o exclnplar das cafadas 
paffou a fer o modello das viuvas; 
a regra das Religiofas, o efpelho a 
que Ce pódem' compór ~ todOs ,os cna
dos. 
, NeUa nova figura, do novoho. 
mem Francifco tornou 'a, apparecer a 
nova ínulher Ifabel , já rem apparen
eias de Rainha, 'na camàra, aonde o 
cada ver cílava depofitado , para que 
'a dÔr da vlfia fomeceífemateria ás 
'heroicidades da. alma. EUa, com feu 
-filho, o acompanhou de Santa rem até I 

'Odivellas, aonde foi fepultado com a ~ 
'grandeza, e affillencia devidas a hum I 
-Soberaao ta6âmavel como D. Diniz. 
O Infante., já Rei , Ce recolheu á Cor-
·te! de Lisboa :- A Santa Rainha ficou 
.afto tempo' em Odi vellas, infepaT~ 
'11ft.· do,mogumento, aonde derramava, 

, em 
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em lugar de lágri mas ternas. preces Ernul.,.:. 
ferttoro(as ao eeo pelo defcanGo d~ 
alma., ê aétiva no cumprimento das 
mandas teUamentarias pará fer a prom-
ptidaõ outro tellemunho da fua cari~ 
dade. 

Efia admiravel Princezll, honrt 
de A tagaó. e explendor luminofo dé 
Portugal , he merecedora pelas fuas 
"trtudes fublimes das nolfas atteDG~es 
officiofas, e da lembranÇa ,da Hilloria. 
Os favores que eHa mereceo a t>eos" 
faó fingulares., e do muito que cont. 
clle póde he huma próva bem ener" 
gica o milagre fuccedido junto a San", 
tarem. Defronte de(ta Vill. tem O 
feu Ccpulchro ta6 famofo, que laYr~ 
do pelas mãos dos Aajos, e colloca,. 
do no meio do Téjo, a Virgem Mar,. 
tyr Santa Irene, a todas as idades vi .. 
vo exemplar de callida.de. Palfeaya pe
la praia a Santa Rainha, ;que Ce ac,. 
cendeo em amor da Ulu{ire Virgem, 
e em defejos .de vêr oCeJJ SopUlc;hro:. 
EUa íepollrou em ·terra a adorar o 
fitio, q~e fe dizill fer dep6(jto Sacro 
do Q,rpo .ta Santa. ~ ~epentc Cer 

. 1 ii di. 
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~i'a vulg. divide o Téjo; deCcobre o monul 

mento ; fórma hum caminho limpir .. 
fi mo , por onde entra Ifabel com a' 
agua por ambos os lados; chegou, c! 
venerou as relíquias, adoraveis; volti 
á praia; o rio Ce ~echa , e continúa à 
{eu curfo ordinario. 

O Rei D. Diniz Cendo moco te:' 
ve aquelles divertimentos., de que f~ 
ra6 frud:os os muitos filhos baRardos ~ 
que Ce lhe contaó: Divertimentos no~ 
caCados, que (ao duros de levar aio.; 
da pelas mulheres menos delicadas. 
Delles lhe davao noticia os genios:in" 
elinados a levar, e trazer novas; mas 
a Rainha, como Ce nada ouvíra, Ce 
callava, ou pegava dos Linos .,ou I 
com as Damas tratava das grandezas 
de Dcos : Illfenfibilidade faina ; mas 11 

para o Rei tao tocante, que eUa lhe 
fervio muitas ,vezes de freio para ven~ I 
eer 'os impHlfos, que nada humano 
embarac;a 'a quem tem Mageftade., e 
Poder. Os meninos de diverfas Miiis;' 
ella. os mandava vir á ;fua prefença" 
es acariciava ~ os velHa ,os beijava, 
('omo filhos proprios, porque o era&. 

.~o 
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'do feu efpofo '"; Politica fublime, ql1e Era *'~ 
impedia faltar o amor, que repartido 
por tantos objed:os do go{lo , era 
,confequencia fer diminuto para o oh--
jedo por co~tinuo maIs vulgaJ. 
. Na flôr da idade morrco fua fi .. 
Jha a Rainha de CaReJJa D. Con{lan~ 
'ia. Ordenou a Santa Rainha a hum 
dos feus Capellães, que t().do o anco 
Ieguinte appJh:atre a Mitra pela alma 
de fua filha, e naó Ce lembrou mais 
,deRa ordeql. No ultimo dia, do meC: 
,mo anDo, lh.eapparec,eo D/ Con.nan~ 
.ça ornada com a gana da jucundida.~ 
de, &>rmoCa com. (). veftido da alegria., 
e lhe dHre: Mill·ha Mãi efiou livre da 
.dór, vou para o lugar, aoude naó h~ 
pena., N.o dia feguinte veio o CapeI. 
}aõ Çaberpor que tenGaõ lhe maRda~a. 
.;tpplicar as Milfa.S. Entaó fez a Rai:
.Ilha A memoria do. fuffragio, .que me:
,recera a fuafilha o alivio do Pur-
,.gatorio.', " 
, Peta paz (!ntre () Rei ~ e. o. til!-
.fan~ trabalhou tant-o, como fiçare
Jerido" atéJe defpoj~r do 4ominiP,.,d, 
.bQa pane~dc; reg$. 'E1\adQ~ para çO,ntellfo. 

. ta~ 
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J,. ~J;: tar o 6lho, e evitar as defordens. Pe .. 
Ja dos Principes de Hefpanha fez tan
tas diligencias, que foube confeguir 
de reu irmaCS D. Jaime de Aragaõ foC ... 
{e ete.ito D. Diniz para arbitrio de 
deravenças ta6 pezadas, ella' mefma 
p acompanhou a AragalS, e ,nJs vi nas 
de Tarragona metteo em ueo tantas 
dexteridades prudentes, que conreguio 
pacificar Os animos difcordes fabre pon
tos ta6 intere(ftlntes. ' 

Quando el R~i mal Informado a 
deA:errou para Alell'lquer , lhe fequer .. 
trou os E fiados , lhe paz guardas á 
viA:a, eUa foffreo o aggravo, e a ca
Iúmnia com tanta magnanimidade, 
que repellio de fi os feus valfaJlos ~ 
que eom armas f-e lhe vieraõ offer~ 
cer para vingar a fua injúria. Elia lhes 
alfegurou na6 tinha mais vontade, 
que a do Rei; e que c fiava 'alli mui
to goRora, porque oRei queria que 
eUa ellivelfe amm : que antes dUma
va padece: neceffidades, e aEftontas 'I 

qae vêr por [uacaula eA:ragos, t lui
nas : que pediff'em a Deos o remedia 
-pas . calamieSades públieas t e -bas loas 

naó 
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natS toma1I'em-'parte, quando ~lIa e(..;·EraYUJ~· 
tava ta5 longe de fl:lltillas ~ que to .. 
do o defejo da fua innocencia era pro
Iongallas : que fe fem combates na6 
fe ganbava6 viélorias, li batalhas de 
huma mulher cOQfiLliaó na toJeran· 
cia para confeguir nos triq.nfos do 
folfrimento a coroa da julHqa. . . 
. Já mais ~clofa, eUa tinha répaf'f 

tidas as horas para os aé\:os de pieda. 
de, a exercidos do feu Eftado. Pelo 
que refpeita aos prim~iros, todos os 
dias refava o Oflicio Divino ~ o de 
Nofià Senhora, e o dos Defuntos, 
com tanta attenCja5, e prefença de ef
pirito , como Ce efiiveífe vendo a 
Dcos com os olhos do corpo. Depois 
lahia á Capella, aonde affilUa a to
das as MUras. Tejuava tres dias na. Se~ 
mana. as vefporas dos muitos Santos 
da fua devoçaó , as das Feftividades 
da Senhora a pa5 , e agua., -o Adyen
~o , e Q.uarefma; de Côrte quctres par':' 
tes do anno era6 de ablHlirncia, e o 
feria todo fe a Iluthoridade do Rei 
naó a moderára. Vifitava as Igrejas. 
p~ , rendia veaera'iaõ. aos Re1igio(o~. 

~ 
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I Br.'wJ,.' e ReJigioCas de virt~de conhecid.a~ As~. 

efmólas era6 tantas, que faltava6 ob
jeétos para tanta profufaõ, e Deos as, 
aberrc;oava com milagres -palpa veis. 
Tal foi o que lhe fuccedeo, quando 
o Rei a encontrou com hum regac;o 
de palS , que levava para ena mefma 
repartir pelos pobres. Eflranhou D~ 
Diniz a figura em que via huma Rai
nha com modos de difpenfeira, e lhe 
perguntou, que tinha occulto na Caia. 
Elia refpondeo, que hum regac;o de 
rozas. Rozas em Janeiro', replicou o 
Rei, como he poffivel'? Elia derco .. 
brindo a faia fez patente o prodigio 
da converfa6, e confeguio licença am
pla para dalli em diante tomar para fi 
o offieio de Efmoler Mór de Pala,; 
cio. 

Nos dias da Semana Maior, além 
de fazer os ad:os de humildade, que 
fempre praticára6 os Principes Catho
licos para imitarem o Meflre Divino., 
que lhes deixou o exemplo: A San
ta Rainha Ce velHa de hum burel groC .. 
{eiro, e proR.rada em. :terra com ac .. 
'}aó çdifiCànte , çrACi tantai .as J:fgri .. , 

mas 
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mns de ternura, os fufpiros compaffi- Era v~lc- ' . 
. vos 'em memoria da Paixaó do feu 
Amado, que fazia romper de compun-
Ciaó os peitos mais duros. Quando 
fundou o Convento de Santa Clara de 
Coimbra , e mandou vir de Samora \ ' 
onze Freiras da Ordem da mefma San~ 
ta para fuas primeiras povoadoras, foi 
buma legua a pé efperallas com o In-
fante reu filho, e as veio acompanhan .. 
do ao Convento. Em tudo refplande-
eia a fua humildade, que fahindo lu .. 
minofa por entre os fios delicados da 
Purpura, recebia hum tal incremento 
de luzes, que punba tremulas asvifla~ . 
dos {oberbos, attrabia fixos osolbos 
da piedade, todo o mundo fem dif" 
ferenGa ilIuminava. Tanta era eIla nas 
moleflias prolongadas de feu marido ~ 
que naô lhe fazia a affifiencia de ef~ 
pofa defve}ada ; mas fe empregav~ 
nos officlos da criada mais abatida. 
Porfiava o Rei , para que fe fufpen., 
detfe; eHa teimava em oaó defiflir, 
e quando o combate parecia do amor, 
Q ~riunfo era da humildad~. 
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!r.1 vuJ,. POUCO antes. de Ce completar o 
anno da mórte deI Rei, a Santa Rai-' 
nha , eOll} os feus criados, a$ joias., 
e aderec;os mais precioros do (cu tem
po de caCada mettidas em cofres , c 
com outros tranes de grande valor 
para o ferviço do Templo ; Elia fe 
paz a caminho fem dizer para onde, 
até que a viraó entrar por GalUza. 
Chegou a avillar a Igreja de Sant-Ia-

. go, e defcendo da mula, que hia ma
gnificamente adereçada, quando a Se
nhora, que eHa conduzia,' tao humil
demente vetlida, foi a pé até ao lu
gar do Scpulchro do Santo Apoao]o. 
Como faã honrados os amigos de 
Deos ., que os Potentados da terra 
adorali com tanta veneraça6 , e re
veroncia 1 AlIi affiaio a Rainha no di" 
do Sante â fua fena , que officlou o 
Bifpo; e abrindo os cofres, deu tan
tas, e taó preciofas joias, tra(les tad 
exquifitos, e prtmorofos, qlre levára6 
as attenGóes , e o affombro de todos, 
affirmando nao haver memoria de que 
maó Real houveífe dado á" Igreja do 
ApofloJo com maior profufaõ, g~ao, 

4 
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e delicadeza., que a Santa Rainha.- Pe- Era vulg~ 
los póvos por onde patrou., recebeo 
tantas honras, que Ce enchia6 as e e .. 
tradas de múltidatSinnumeravel de 
gentes, que Ce lhe levava as atttnç6es., 
e refpeitos por A vú do Ceu Rei', at-
trahia maiores cultos., e veneraç6es 
pelas ruas qualidades, e virtudes. 

Recolhida ao Reino , foi para 
odivellás celebrar o anniverCario do. 
Rei com grande pomra., e mais avul
tada piedade. De Odivellas voltou a 
Coimbra para completar a obra do. 
Convento de Santa Clara" aonde mane 
dou lavl"ar a fua repultura ; ornou a 
'fua Igre.ia de ricos paramentos ., e a 
enriqueceo com as peças mais eflitna
veis dos feus thefouros. Nelle quizera 
a Santa Rainha patrar o reno dos Ceus 
dias no etladôde Religia6; mas acon.
felhada por pe{foas pias., e prudentes., 
'de que a fua vida ad:iva no feculo era 
mais conveniente pelo bem., que muv
tos recebiaó da fua caridad,e: Elia 
houve de condefcender , mais attenta 
aos intereH'es do proximo., que dos 
feus mefmos defejos. Do Convento. 

troa· 
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K~vuJg. trouxe para a rua companhia cinco Re~ 
ligiofas, para refar em fórma de Coro 
as Horas Canonicas. Enas lhe affilliaiS 
a todos os exercicios erpirituaes., que 
podia fazer em público., ao lavor na 
fua anrecamara para naó conhecera 
ociofidade ., e eUas foraó as teRemu. 
nhas., que depozeraó., como j~ mais 
'Viral> o ;animo da Santa Rainha pertur-
bado. . 

Q..uiz Deos dar-lhe a confolac;aõ 
temporal de vêr ,e tratar tantos Reis, 
e Rainhas fe,us parentes., fenhores de 
grandes naados. Ellaalcanc;ou em Ara .. 
gaõ feu Avô D. Jaime .. [eu Pai D. 
PedTD., outro Jaime feu Tio, Rei de 
Malhorea, eJaime [eu irmaõ de Ara· 
gaó. Além del1:es foral> tambem Reis 
feus irmãos Affon[o em A ragaõ, e Fra
dique em Sidlia , e depois da morte 
de Affonfo , feu fobrinho Pedro., fi· 
lho de D. Jaime. Em Portugal foi [eu 
marido D.Diniz, [eu filho D. Affon. 
lo IY • ., 'em Cal1:ella feus primos D. 
Fernando .. e Dó Sancho, feu (obrinho, 
e ]cnro D. Fernando., e reu neto D • 
. Auonfo; em Portugal o Príncipe D.' 

, h~ 
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:Pedro , tambem' feu neto. Conbeceo Eràvulg •. 
Rainhas a fua Mãi D. Confiança, a 
D. Brites fua Sogra , a D. Violante 
de Cafiella fua Tia; a D. Mariamu. 
lher deDo Sancho; a D. BTanca fua 
cunhada; a Rainha de Malhorca ; a 
fua filha D~ Con(lanc;a, a fua neta U. 
Maria; a D. Brites fua nora ; e a D. 
Leonor fua neta, que foi mulher de 
Affonfo de Aragaó. 

Na fome extrema ,e careftia nun
ca vil}a" que padeceo Coimbra, c de 
que fe originou h,ama grande mortan'" 
dade; efgotou os feus- cabedaes em 
prover os neceffitados ,-mandar en .. 
terrar os mórtos , e applicar fuffragiolt' 
conttnuos pejas [uas' almas. Quando 
foube, que o Rei de Ponugal. [eu fi .. 
lho ella va em termos de romper. com 
{eu neto D. Affon[o de Cafiella:; pe-

~ dia a Deos com rogos inceffantesa 
tiraffe do' mundo para na5 fer tefie
munha dos efiragos., de .que era ori~ 
gem a guerra. Movitla do zelo da paz 
determinou compôr os Principes, e 
fem temor aos grandes calores de J u· 
lho no Alem-Téjç, fe poz em_marcha 

pa-
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Era vulg. para ir a CafteIla.. Chegou a. tUhe.ó 
nlOZ , aonde eftava6 os Reis [eu filho, 
e nora com os Infantes. Aqui princi. 
piou a queixa 'I que lhe caufou a mor~ f 
te, e lhe moveo .a jornada. A Rainha \ 
dO' Anjos veio a confortalla a tempo 
que 'lhe affiftia fua' nora D. Brites, á 
qual di(fe: Filha, dai· lugar para che-
gar aqUdla Dama, ,que ahi vem ver-
tida de branco. Nada via D. Brites ., 
e os' outros' affiftentes ; mas todos jul. 
gára6 quem era 'a Dama invHiveJ. 
Quando houve de receber o Sagrado 
Viatico, arrebatada dos aftlatos do 
efpirito, foi da cama de joelhos ao 
pé do Altar tomallo das mãos do Sa-
cerdote. Em colloquios ternos com o I 
Efpófo da fua dma hia desfallecenda 
encoftada fob-re o hombro da Rainha 
fua Dora.· Chegado o ponto feliz., 1 
comfomno fuave dormio no Senhor 
aos quatro dias de Julho de 1336. De~ I 
pois da morte btilhou em milagres., 
maior de todos confervar-fe o feu Cor~ 
po cheirofo,. e incorrupto ha 438 an· 
IlOS. N a6 efperou a piedade pela ca· 
Jlonifa~aô 'para a appçllidar fempre a 

Rai· 
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.Ratnha Santa. como tal efcrita no EruuJ, . 

.leu Catalogo pelo Papa: Urbano VIII. 
·no Anno do Jubileo de 162.S com 
·applaufo Univerfal do Orbe Chri{:o 
tao. 

Falleceo a Rainha no Calkl10 de 
Efiremoz cotnfinco dias de doenGa, 
c como difpunha no Tellamento, que 
o :eeu Corpo foífe a fepultar no Con
vento ,de Santa Clara de ,Coimbra, 
l'eceava-fe, que em huma jornada de 
trinta c duas leguas em Efla<;a6' de 
tanto calor o cada ver fe corrompeíre, 
na6 caando enta6 os' bal&mos em ufo, 
e que o feu máo cheiro, fobre inde
cencia., inficiona1fe os conduétores., e 
os lugares da paJfagem.Efie ,difcurfo, 
ao lIlodo humano., ila6 ,mal advertido; 
fez dividir os pareceres. 'H~ms' fe in· 
-clinavao fo1fe o f!loto Corpo fepulta.
do na Igreja do Convento de S. FraJ)oo 
cifco da mefma V illa de Eftrernoz; 
outros, que na Sé de Evora., até que 
a terra gaflafl'e a ca\11e., e depois f~ 
,i~ó os oíros trasladados para' Coim-
bl'a~Porém DeOS., que queria homar 
a memoria da fua Serva com as de--

monf-
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ErnuJg. monfiraGóes Cenflveis. do eeu podei; 
infpirou ao' Rei' feu filho ordenar, 
que o eadaver de fua Mái folfe Cem 
demóra levado a Coimbra, como el
la o tinha difpofio na fua ultima von-
tade. . 

O dia feguinte ao da morte Ce deo 
'principio á jornada, fendo levedo em 
hum eaixa6 com a deeencia devida 
ao Corpo adornei; mas com gran
de fufio dos condudores, que temiaó 
pelas. grandes calmas os e!feitos da 
corruPGa6 ainda mais promptos. No 
.meCmo dia crefeeo o receio, quando 
abrltaó ° caixa6, c víraó que o cor.
'po tranfpirava grande quantidade de 
.humor liquido , que Ce entendeo fec 
principio, de fe desfazerem corruptas 
as carnes. Mas ao temQT Ce feguio a 
admiraçaó , quandoelle comeGou a 
exalar hUrDa {uavidade taó fuperiOl' 
aos cheiros , qUe coauma produzir 
em algumas efpedesa natureza , e 
em outras compôr a arte, que alfen;' 
táraõ' todos fer huma fragraneia efpe .. 
cialmente formada pelo eeo para in
~icar a gloria da Rainha Santa. Sete 

dias 
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'dias durou a jornada até Coimbra, em Er. ,uJc,~ 
todos elIes Janeou de fi a mefma deíH-
laGaó copiofa ~ bemaventurado corpo, 
Cem. alteraçaã no fcu compoílo, com 
'a mefma fuavidade. que naõ deixaria 
perceber' a dos prados., e jardins mais 
odoríferos. 

Ainda bouve outro receio de ill
decencia pelos grandes golpes, que 
c;om o movimento das andas dava o 
cadaver nos lados dellas, que temê .. 
raó fe defpedaçaífe., como fe o mer· 
mo poder, que lhe impedia a COI' .. 

rupçaó l1aó fofTe efficaz para deter 
os effeitos do movimento. Chegáraó 
a Coimbra, e collocado o feretro na 
Igreja do Convento de Santa Clara, 
Ce determinou., que fem mais demo-
ra, e para evitar no dia feguinte o 
conc4rfo do povo, naquella noite. 
e, nas horas do maior filel1cio focre o 
corpo fepultado no monumento, que 
a Rainha mandára fabricar erh vida. 
Oppoz .. Ce Deos á determinaGaõ dos 
homens para na face do inl1rumemo 
brilharem os milagres., com que el-
Ie hOD ra as Reliquias dos Santos, c 

TOM. Ir. K fg· 

I" 
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tinadas para. fazerem o ofticio da Ce.. 

. pultura. mandQu hum Comno taô pro... 
fundo •. que Daá Cahíra6 qelle CenaS 
tlep<lis de alto dia. Principiára6 os of"'! 
ticios públicos., pateptes os prodigio. 
na cura repentina de vários. enfermos,. 
e a derramar,"f~ tal Cuavidade no Tem
plo ., que bem parecia equiyocar-fc 
com o da gloria de Deos. De tudo. Co 
tirára6 jnRrumentos authenticos para 
deixarem á poReridade a memoria dQ 
quanto fe molhóu Deos admirayel 
ncGa Cua ferva ; de como he ,'ertla'" 
deiTo o poder de obrar milagres, qUG 

Ce conferya na)greja; d,a muita ve
Jlerac;a6 de-<ue faá dignas as Reli~ 
quias dos Santas., que; fora6 depofi .. 
tarias de almas juGas ., e tCD.1 de CeI' 
com enas bemavçntuTadas. 

Como Deos diz, que brinca com 
os filhos dos homens na Orbe da ter.,. 
ra·~ eu Daá deixarei de referir a ceie. 
bridade do cafa., que temos autbeoti
co. fuccedido a Fernanda Efl.nGs. 
Deo-f~ á :fepqltura o Carpa da Rai.,. 
Ilh~ , e chegando. efie homem ao J~ 

, pt 
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zar, aonde cllavalS .as andat a moo. E', .... '
las para outro., metteo hm;n pr.égo 
pelo pé., que lho atrayeffoll,e ficou 
immoveJ. EUe aftlid:o., yoltando-fe,pra. 
ta o Sepulchro., di1fe com graça ao 
fanto Cor~ ~ N a6 efpera\fl. cu ., minha 
Senhora, que vindo aqui a Cervir-vos, 
'ós me· detfes efl~ paga. ,Sem perda 
.te tempo elle fe achou (aIS, a ferida 
ta6 cicauiCada como Ccoa6 a recebê. 
Tcl., e carregando ·com as andas as. re .. 
tiron da Igreja. De CoiSllbJa foi cor-
lendo a.innundaGa6 das· mHagtet pela 
Reino., tantos,. e ta6 repetidos., quo 
eu neceffitava compô r volumes JW'& 
contai I os. . . ; 

Finalmente., ao tempo da DlOV" 

te do Rei D. Diniz ., o grande Rei 
de qutm diz o illallte Hefpanboi 
Fr. Jemi1ymo Roman : . Que depois 
tia perda de Hefpanha foi hum dos 
~ais famoros: Que nada ha DeIle ~ 
que naõ foífe grande;,: Ce.De) governo, 
nlnguem fez Leis camo eUe; Ce; De, 
couCas da guetra., que faz os Pl1inc:i .. 
pes conhecidos., a fua: vida o molha; 
{e em augmentar o feu Reino, todos, 

Kii 01 
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... wul&. 'oi Reis' paífados . na6 o igualáraõ. em 
reparar póvos, edificar fonjas, e Caf .. 
leUos ; fe em favorecer as letras., e 
na liberalidade, CafleHa he boa [eflo
munha ; fe nu coufas da Religiaõ., 
clle molhou mais do que podia a poC .. 
{lbilidade do feu Reino; que fe con .... 
forme ao feu valor o poder podéra, 
clle excedêra a· muitos, e igualára os 
maiores:. Ao tempo .. pois, da moTt~ 
defle grande Rei, Hefpanha , e toda 
Europa ficava theatro armado para 
repre[eDtaGõcs trifles , algumas que 
molhará a continuac;aõ delia Hifte
ria.' No [eu ·tempo o Papa Clemen
te V. de Naçaõ Francez, tranf" 
migrou a Corte· de Roma para Avi
nhaó , aonde efieve os 70 annos 9 

que os Italianos chamaõ do cativei
ro de Babylonia , e naquella Cida
de.fe conCervava ainda o Papa Joa5. 
XXII. .' : 

No foberbo OttornaDo principil"l 
va no mermo tempo o incremento 
furmidavel do Imperio dos Turcos.,. 
ca atcmorifar-fe o Norte com feno-

me- . 
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menoS efpintoros, quepreced~raô.·~ E(ivulg/ 
~ez meizes de chúva , (:om que· fc 
confumíraó todas as producG6~s dt 
terra. Bnta6 fedefcubtCra6 Os YI'Cf~ • 
• bominavefs .• de Hermano ~ . que a pié':' 
dade popular, e indifcréta venérava 
por Santo, e o Papa Bonifacio VIII. 
lhe fez queimar os ofros como de 
bum Herege. Enta6 "Iflorecêra6 gran-
des Santos', "c .. ntr~~'éUes Santa Bd-
gida, que o Ceo'enchect de luzes nas 
fuas Reycfac;<Ses para· múmfnar a ter-
ra , e Santa Clara de MontFfalco • 
iníhumélto de que Dciós {e quiz va-
ler para apifolar a rua~'; com o 
prodigio de_hum, Cruci6xo , que foi 
achado no [eu coraqaó, e neUe tres 
globos pequenos, que pofios em 
buma balança, tanto pezava hum ró, 
como todos tres juntos. Entaõ fe avan-
çára6 as Sciencias em Menres infi-
gnes , efpeciaes nefie tempo Scoto , 
Durando, os dous Nicoláos de Ly .. 
ra, e Tolentino , e a Poe6a brilhou 
em Dantes. N eaa 6gura deixamos 
o mundo, e paífamos em outro Li-

vre 
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EtC: ..... · vro a ·eCcrever a vida, e àCC;<Set "
D.A·ffonfo IV.. que pelo {eu grande 
~!dor chamámos o Bravo, filho b~ 
~l11.üo. 4Q. grande. D. Diniz, e da 
&alta: RainbaIfabel:, digno de me
moria .ttftla., i, :;: 
, ' 

•. , f; .. (~ 

, 

I; 
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~
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" . OM 'Affimío I'Vl. do·.nome , pelG Era wI,.. 
éu muito valor chamadG 'Bravo, c~;. 132'5 

mo Succefior de feu ,Pa(, ()' g.fal"fde Ref 
D. Diriiz. rubro .ao'. 'fhtdno, e foi ca- . 
roado com grande'lfOnJril' ria tgreji 
de s .. Dom i ng.os de·- ·Lisboa aos H I ano. 
nos da rua' :idade •. O cOntlurfo dá Na. 
brctza ., , e; p"~ ftrt ín.,merofo·; " <ta. 
em nuns o' prazér .. em'. butrOf II Bd't
Jida~c, em todos :a'depel'ldel'i<Ha,·ji 
punhl em ef-queci mentó a~divirõe. 
pa ífa tias ; a mulliidalJ: animàd~ t16 )aram 

mefmo efpirito ; toda ella dominada 
por, 



:~: H'JS'fottÂ G~'RAL 

Era \'U'g~ por hum ró Chéfe. AffifHralS 10 At\d 
dous dos irmlios,do novo ,Rei, que 
~~eraõ os officiosdos Ceai cargos., e 
foràó o Conde de B'aiCêllos D.' Pe
dro., AIfi!t;~S,' MQJ .,)~ D.loa' Afron
lo., que Ceu Pai D. Diniz criara Mor
dômo.' Már .depoiS'" dã . r.énuncia., que 
fez deíle emprego o perfeguido D. 
A ffonf(J S.l)cb~s,~ já' ~ae tempo re
tif,do em Çaílell~ com t~mor de 
hum' irmatS ,'que' Ce o aborrecia Prin
cip'e'., 'r~ceava fe'vingalfe quando Rei: 
Receio juRo,. que 'Os fucceffos nali 
tardára6 em molha:r bem fundado. O 

'.: c' ; Blfpo, de Lisboa n .. Gonc;aJ'o Pereira~ 
1 já _ nomeado Arcebifpo de Braga., of· 

fereceó . a Cruz., e o MHral para c; 
juramento collumado., e depois deIle, 
foi D. Affonfo acdamado Rei da Mo· 
Ilarquia., <Jue adiou cheia de reputa
ça6 entre as Nac;óes ;' brilhante na 
paz ;' formidavel no poder; ri,ea nos 
thefouros ; ,fábia pelas applicac;6es; 
pia lJl: Religia6 ,: ,Tudo. efieitos das 
*Itas, qualidades de D. Diniz., <Jue dei
rXou a feu filho huma' herança capaz 
,', ,de 
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C!e lhe fuRentar a 'Mágeaade , . e a Er~~J~ 
gloria. ' 
. Nafceo D. Afl'onfo em Coimbra,' 

como 6c:l, dito precedentemente , a 
.g -de Fevereiro de I ~9I, e caCou com 
a Infante D. Brites, filha"de D. San-: 
cho IV. o Bravo, Rei·de Canella ,i 
em 12 de Setembro' de qog tendo 
quaú 19 annos de idade. Deíle feliz 
matrimonio naCcêraó filhos:' A lofan"; 
teCua primogenita D.:Maria em 1313', 
que caCou com D. AffonCo XI. Rei 
de Caílella em 1328 , emorreo em 
Evora a 18 de Janeiro de I3S7 , jai 
na Capella dos Reis eÓl Sevilha : O 
Infante D. Affonfo "em qtS , morreo, 
menino., e jaz em S. Domingos de 
Santarem : . O Infante'D. Diniz , que 
na{ceo em Santarem a· I2 de Janei~ 
ro de I 317 morreo moço , e jaz em 
Alcobaça : O Infante D.Pedro rue
ceifor do Reino,. .que nareeo em 
Coimbra a 8 de Abril .de '320. A ln .. 
fante D. JCabel., que narceo a 21 de 
De Dezembro de 131.4 , lÍlOTreo de 
dous annos,. e jaz em Santa Clara de 
Coimbra: O Infante D~ Joa6 , gue 

Daf. 
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IP_ ...... ·~lfceo a 2.~ de Setembro de 't32t1 
rnorreo de hum anno, e jaz em,Qdi .. : 
",eUa.: A·lnfante·D~ Leonor ~ 'qUe naf. 
eco. ~m 137.8 foi regunda l1lulherdeo 
D. Pedro, !lei de Araga6 em I j47t~ 
mouco na Villa de ExerlGa em Ou.' 
tLlbro de t J48. . . 

r, Contra z repucac;a6, e fama da
nriffa Infante.' D. Maria. mulher de 
D; Atronra .xI~ de CafleUa ,: fe empe'" 
nhára6 groffeir«s. ràs pennas delicadas 
de 10a5 de Marlan~, que fenda em 
1Ioda9as mate riU elegante , nas que 
faiia.6rc:lac;alS a Portugal cortava pe~ 
Ja; alma da HiíloFia, na6 temendo a 
DOta de pouco ve,dadeirO', com tan~ 
10 qu~ defctibriffe os affeétos de apai" 
%Onado; êi a de Ft. Gl'e!orio de Ar
gn,iz ~ que, dlq'o1s de organifat qui .. 
meras monflroofa-sem muitos dos feus 
eferitos, na (Dlmr,que iflt'ilC)QU Coro" 
B.~al ikFMfpfJnba,. ClltroLl pelo Sagra
do de Palacid,.e com audaeia incri. 
1Jel )l:re n<la fen. efipecie o refpeito de 
butna lhinhae:ftimavel pua empeaar 
os feclIlfos com a ar torrupto, que 
rdpb:ou fóbre Ir. Cu Coro". Depois 

der· 
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Gdt~' dous homem imaginarem ai D.,Er.",. 
AtiOnfo XI. cafado 'com D. Leooor 
NUDes de Gufmaõ: Que '. Infante 'O.· 
Maria naó fazia entaó no PaGo de:. 
Caftella' mais figura, que a de amiga' 
do Rei., fendo pelo contrario: 6ngenit 
corrupto o feu procedimento com ou-
tros objeétos além de D. Affonfo., e' 
que fugindo de feu filho D. Pedro pa.:r 
ta Portugal., achára os vingadores 'da 
tUl dHfoluça6 em (eu Pai., e i rmaõ ., 
que lhe fizeral> tirar a vida com ve-) 
neno. Etla fabula e/lá taiS convencida: 
pela feveridade de D. jofé BarbóCa nO" 
Catalogo das Rainhu4 e' por Fr. Ra." 
·fael de J efus no VII. Tomo da Mo~ 
narquia LuGtania, ainda' que em ter· 
mos jocofos naó proporcionados' II 
huma materfa, tal> circunfpetta , que 
eu com eHá naõ devogaflar o tem· 
po. ' . 

A origem de hum 'Pai fabiO' o; e 
guerreiro oommunicou' a D. AffonCd 
eCpiritos em nada delfemelhantés, é 
como pegolJ no &eptro éO'm n'lliM 
robuílas , fempre '0 conrervou 6mie. 
Apenas eUe tomou polTe do (eu Ef. 

ta~ 
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Era .uI,. tado., entrou no conhecimento' de tu'; 
do aquillo , que. o podia fazer Horef", 
c.ente. O primeiro cffeito que levou 
a attenGa6 geral para o canonifar pru"'! 
dente., foi a feveridade com que caf.., 
tigou os criminoros , que elle prote
gia no tempo de Principe. Huns prin ... 
cipios ta6 bons na entrada do gover
no; fuavemellte difpozera6 os animO$ 
dos vatrallos: para converterem em 
.moroCos os affeétos., que antes era6 
de temor. A mefma complacencia lhes 
Illoveo a exacçaõ prompta no cum ... 
primento de todas as recommenda
Góes., que feu Pai lhe fizera" affim 
~e palavra, como no Teílamento; 
aco,rnpanhando.a de huns Regulamen
'os tal) fólidos ... que fobre fazerem, 
brilhar a fua. juítiça .. entravaó a dar 
alma nova á fua reputa<;a6." 

Q.uando D. Affonfo fubio .ao 
Throno compunhaa· o Eflado Eccle ... 
{i.flico o Arcebifpo de Braga D. TOeliS 
Martins de Soalhães'.. que já tinha 
aOPlcado para fucc:elfor ao Bifpo de 
Lisboa D. Gonçalo Pereira, que foi 
Pai de D. Alvar~ Gonc;alves Pereira, 

e 
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e AvÔ do graride Condeflavcl D. Nu-~ yul.· 
J10 Alvares Pereira, que nefta HUio-
ria tem de fazer a alta figura'., que 
lhe merecêrao as fuas qualidades: Em 
Evora D. Affonfo Pires, Religiofo 
Trino, que encheo as obrigac;6es de' 
Ei[po com a probidade mais cxaé\a:' 
Em Coimbra D. Raimundo., Franccz 

. illuílre de Cahors, que fez o feu no
nte recommendavel á pofleridade: No 
Porto ., em lugar de D. Fr. Eílcvao • 
ReJigiofo F rancifcano, que pelas fuas 
virtudes foi promovido na Igreja de' 
Lisboa, fucccdeo D. Sancho Ramires,' 
e a efle D. V.fco Manins , que vi~ 
-veo naquella Cathedral muitos annos ; 
Em Vifeo D. Gonçalo de Figueiredo: 
Em Lamego D. Rodrigo., que fora 
Prio~ da Collegiada de Guimaries: 
Em Silves D. Pedro Afl'onfo ., Prela .. 
d9s todo,s refpeitaveis ., que regía6 a 
Igreja LuCttana com as máximas Chrif .. 
tás, que imprimem nos miados refle
xos Juminofos. . 

As Ordens Militares re conrer· 
'Vlvaa no alto gráo de reputaçaa, qu~,
lhe tinba6 merecidq os rcus muitos 

. fcr-
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Er. vulg. fenic;os precedentes. A de Saot-lagD 
rOl l'oTtugal Ce havia feraraao'da Cu
jeiça6 de Caílella no tempo do Graó· 
Meílre D. Diogo Martins, que (uc .. 
cedêra no cargo a D. J005 Olores 't 

e tinha neíle tempo por. Qéfe a D. 
Pedro Efcacho, terceiro MeOre Por
tuguez depois da feparaGaó. Da Ordem 
de S. Joa6 do Hofpital era Prior n.. 
Fr~ Etlevaó VafquesPimenteJ , que 
tecebeo nella a D. Alvaro Gon?lves 
Pereira .. quando, tomou o habito já 
Pai do ~rande Condeflavel D. Nuno • 
.ta Ordem de A vis., que fempre fe dií
tioguíra em aa;6es memoraveis, ti ... 
llha por Mefire a D. Gonçalo Vaz, 

. Fidalgo: ta6 illufire no fangue, como 
JlIlS armas, que empre.gou aoimQf(). DO 

fcrviço ~o {eu Re.i. A dos Templarios 
fe havia. anntq.uHado., como dHre~ 
pela reíClI uça.5 do Papa Clemente; V., 
e CQl'\cUio. de Viena, e fobre as. fuas. 
Juinas fe fundára a. de Chdfio, que 

. gozou todos os bens, (enhorios:, hunO' 
ras') e: pri vilegiQS concedidos. ocRe Rei
l?0 á dQ TenlplQ. Ainda nefie tem
po vhia o [cu ~illl.eiro !Ylefire D. 

Gil 
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Gil Martins, que antes na 'de Avis &)vuf,., 
«cupára o mefmo e,nprego. . 
. Limpo o Reino dOI facinorofos:. 
algum dia protegidos.,' que fizeraõ co-
Ilhecer no Rei a juíliCj& ,que a· ne. 
~effidade de homens o obrigava a dif .. 
íimular Principe para ,confervar con" 
tra feu Pai a porfia teimora : CunJ. 
prido com grandes dcfpezas. o [eu ter .. 
tamento; acça6, que fublimou a cf. 
timaçaó da fua piedade: Na6 pode ef-
,e Heróe' yencer a natureza para per;;' 
der o adio antes concébido contra reli 
irma6 AHonfo. Sanches., qu~ nem al'atl .. 
tado . da vHI. o f()ffria o coraça6 ; t 
para que pareceífe dada pelos ues Ef. 
tidos. do Reino, a Sentença., que con-
tra ene queria pro.fer~r creu p.ropricJ 
arbitrio com paixaõ, mandou convo:-
car Cortes. Ames qu~ eHas feajun" 
tafi'em., foi di[pondo os d&CudleUtOS4t 
que baviaó. dar prova ao pl'ocetio ~ 
ellas fem mais authenticida~e, que a 
da peífCDa, que as appIefenta va; J uit 
em clufa propria " e pal"te ta6 l"1l4-
q,r-Qfa , que mal. a. contraQi riaá ou-
tfOS. J uizca ,pur: fubattelaQ~ temer0.-

fos. 
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Era vuJ. (os. EntaCS Ce tirára6 cer.tid6es, e inrJ. 
trumentos 't aonde como verdade; dei
xára6 correr as 'pennas, que os elcre
vêra6 't como AffonfoSanches quize~. 
ra ,matar ,ao. Rei fell irmaõ ·com ve~ 
neno: como' o capitulára 'na prefen~a 
do Papa por incapaz de fucceder no 
Reino, e outros inventos femelhantes.;. 
que fizeffem o crime de Leza Mager
tade evidente. 

N o principio das Cortes pareceo 
D. Affonfo taó exaéto ') e tali juGo ~ 
como quem naô moftraya mais que o 
defejo da gloria, e da felicidade dos 
"aKallos no inteiro retlabelecimento, 
do Reino, e no exterminio das defor-, 
dens .. que as revoluções paffadas ha-, 
via6 caufado nelle. Affim Ce COlldufia 
o Rei em quanto fe tratava, das ina~ 
terias públicas; mas tanto que fe hou
ve de fanar no infeliz D. Affonfo San
ches, fugio a jufihia. defappareceo 
• exaétidaõ, fupprio o. Ceu lug:lr' a 
vivacidade, que lhe mandou lav~r o. 
praceiro, coma o do maior inimigo: 
Caufa, que desfigurou todo o efpiri
tO de eqllidadc, que h~via brilhado 

cm 
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'em todas as açções , depois .que D. E~a wl,_ 
Affonfo reinava .:- Proceífo que tirou 
• hanra, e a fazenda ao filbo de bum 
Rei , podc!\'ofo em CafieUa , com 
amigos para o ajudarem ,a fentir, 
com forç~s para os intentos de fe vin-
gar. Nelle fe fez público em vóz 
do Rei ,.; que D. Affonfo Sanches era 
concurreste a huma Coroa, que naô 
poderia cingir fem humarotora enor-
me à& fua julH<ja ., primogenitura, e 
Jegit4mkJade , para que cHe difpunha 
o animo do Rei D. Diniz feu Pai com 
terRU'" de amado, e intrigas' de adU'-
lador: Que clle mettêra ar» ufo to-. 
do o genero de efiratagemas para de-
pravar todas as boas il1ten<jóes do me(-
mo D. Di-niz a [ett refpeito: Que el~ 
1~ ~illha fidoa origem da divifaé paC. 
fada entre bum Pai de tal caraéter .. 
e bum filho taó jlKlo : Divifaó, que' 
fobre pôr o R eino nos Mrmos de hu-
ma rui na , tinha enchido o-mnsdo de 
efcandalos; e que fó A fronfo Sanches 
fora a caufa de feu Pai o naó que-
rer vêr , de fe efcufat de. lhe faJ-
lar, de viver com cUe , na6 fó ef.. 

TOM. IV.' L ua-
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Era YUlg. tranho; mas em app!lrenclas de cótfil 

-trario. 
Sem fer ouvido foi D. Alfonfo 

Sanches condemnado por bum daquel
les golpes de vingança , que naô Ce 
embarac;a em alterar formalidades pa
ra fe defcarregarem violentos. Publl
cou-Ce contra Afronfo Sanches, a fen
ten~ , que todos oJhára6 como ba
ma refoJuc;a6 da autboridade Real ~ 
que fe defapprovava, e era ditlic,.ulto
fo refifiir-fe: Sentença, que priv,bu a 
,hum Principe geralmente acelalPado 
jnnocente: da poífe de todos os. feus 
bens, das delicadezas da honra ,e 
perpetuamente das delicias da Patria : 
Huma fentença, que fendo dada em 
ado de Cortes; mas toda do Rei, o 
DlUodo ficalfe entendendo • que na6 
era acc;aô da vingança do Rei, fenaS 
procedimento re~o da juíllc;a das Cor
tes. D. Afronfo para fazer parar o ru
mor efpalhado pelos multas amigos, 
que Afronfo Sanches tinha no Reino, 
arbitrou politico os melai de ganhar 
a complac:encfa', e applaufos do povo 
com regQlamcDcos, que diftingui1fem 

a 
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l 110nra dos Portuguezes legitimos da Et •• ut,. 
ttue gozavaõ as outras Nações, que 
tnoravaõ entre elles, e a conflmdiaõ, 
Para rifo toi ordenado, q ue os Mou. 

') tos, e Judeos trouxefTem humas divi
, fas públicas, que os defTem a conhecer 
pelo que eraó ~ e como os holfos paC
fados aetlas duas c1alfes de gente ~ 
t}ue vivia no Ceu gremlo, tihhaõ hum 
odio entTanhavel , ná0 ·fe póde efqua;. 
drinhar in\1ediva; que mais lbes li[on. 
gealfe o goílo. 
. A elle primeiro patro (e feguio 
o da .prohibiçaó do luxo, que era, ex
ceffi\'o j a formalidade de cada hU1D 
po1fuir os feus bens; as qualidades de 
refpcito á diKerença dos ilafcimento'l 
a fórma dos premios , que fe huiaCS 
diílribuir pelos· generol de fettiços; 
e pela feparaqaó dos direitosAa Co
roa, do das pelfoas particulares Ce eC
tabeleceo huml ordem ~ que tilereceó 
a efiimaçaó geral. D. AffonCo Sanches 
fendo informado do que o Rei acaba.&. 
va de obrar em Céu prejuiíb, fe re
folveo como bom Pottuguez a con
duzir reportado, antes que como Prin· 

L ii c;l .. 
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E~i vul,. cipe Ce moílralfe ofFendido. Elle man~ 
dou de Caílella juílificar.fe com fell 
irmaó, e com as reprefentaçóes mais 
humiliantcs por efcrito lhe pez á vif
ta a calúmnia, com que os Eílados 
do Reino o privavaó da honra, da 
fazenda., e da Patria. RUe naó per
,Joou a termo, voz, e fraCe, que Co
bre o efpirito do Rei fe podeffe fazer 
tocante ; perfuadindo-o 016 levatfc o 
odio. de homem mais além das bali
zas., donde nao devia chegar hum 50-. 

. berano ; e que fe deixaífe capacitar 
da verdade com que lhe provava., c0-

mo eUe já mais obrára coufa contra 
o ferviço delle Rei., nem contraria aos 
deveres delle AJfonfo como irmaõ, e 
valfallo. 

D. AffonCo inBexi vel a quanto reu 
irmaó lhe reprefentava de mais· bua: 
milde, mais evidente , mais prelfan
te ., clle naó muda hum ponto dos 
primeiros fentimentos; mais facil em 
facri6car-fe aos golpes da critica., que 
em levantar a maó aos da vingança.· 
Já fica dito nos fcus lugares., como 
D. AfWn(Q Sanches fura cafado COlO 

D. 
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,1>." Therera, filha de D. Joaõ AEfonfo Era vulg: f 
de Menezes, Senhor de Albuquerque, 
e Medelhim, Conde de Barcellos , e 
Mordomo Mór de D. Diniz , Fidal-
go de alta qualidade, e do Sangue 
·Real de Hefpanha : Que no u}ti~o 
ajuae da paz, AffonCo. Sanches para 
a eaabelecer firme entre D. Diniz, e 
D. Affonfo , yoluntarlamente largou o 
emprego de Mordomo Mór, c fc par-
{ou para a fua Villa de' Albuquer.que 9 
aonde Ce fez vaífallo .do Rei de Cal. 
teUa rtU Cobrinho, que o amava, pa" 
ra Ce tetlrar da viaa do de 'Pem:ugal 
{eu irma6 , que o aborrecia. Nefla 
Gcca6a6 o mefmo D. Affonfo SancheS', 
que Cobre as injúrias da honra rece-
bidas na SentenCia das Cortes, fentia 
as do novo defprezo do irmaó ás luas' 
fogativas officioCas, e humildes = De
terminou-fe a valer do grande favor 
cios muitos amigos, que tinha em 
Callella, 'paraque D. Affonfo Ce ca
pacitaff'e pelas razões das armas da ver-
dade, que naó admittiaõ as do fangue, 
c da juaj~a. 
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~fI YQlg. llra enta6 de alta conGderaçall 
em Calletla a authol'idade do InfantfJ,·~ 
D. Filippe , que tinha o commanda~ 
mento das trõpas, muita amizade com 
D. Affonfo Sanches, e coru o Rei D., 
..t\ffonfo poucas attenc;5es, depois que 
o foniou a levantar o fitio de Bada~ 
jaz, quando peJa defgFaqa da Veiga 
de Gr~nada fe difputava a tutoria de 
p. AlfQnfo XI. Fez D. Filippe muito 
fua a injúria de Atronfo Sanches; to
dos 01 feus parelnes , amigos, e Q 

JllIior ndmero da Nobreza toma neU, 
parte,. e fc prepara a Portugal hu~ 
tempef1:ade no meio dos mefmos arbi
trios" que elJe acabava de feguir para. 
a confervaqaõ da bonança. Quando o 
ef1:rondo da guerra , que fe prevenia 
foava nos ouvidos de todos ; quando 
os negocios do Reino começavaõ a 
experimentar decadencia fenuvel; quan
do os Minitlros ellabeJedaõ o reli 
credito nos abufos : O Rei , levado 
do reu goGo , a nada Ce movia, c 
palfava o tempo mais preciofo para o 
defpacho nas montanhas de Sintra per., 
(esuindo ~s fçr~s _ ou porque a caça 

I h~ 
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h,-: bum. repreCcmtaçad' da guerra ~ ou Era YUJ,~ . 
pprque no retiro fe lhe faziall menos 
pczadas as obrigac;()es do Sceptfo. Os 
C9nfelhelros de Eaado'~ que tinhalS 
o a[Qor' da PatTla . entranhado na al-
ma, e ponderava6 no deCcuido do 
Rei em taes cODjun~uras hum dos con-. 
currcntes mais aé\ivos da Cua ruina:. 
todos f, compromettem em hum cheio 
de probidade, e refoluc;a6 , para que 
com caas duas marcas refpeitofas feja 
clIe quem fac;a ao Rei as advertencias 
l1eceB"arias .ao. tempo, fempre interef. 
{antes á Magcllade. . 

Dizem todas os nolfos. Hmorf.
dor-es', ,e muitos dos Earangefro, ,que 
o Conrtlho de Eaado Ce aprefentár, 
pa face. do Rei com eae MinUlro na 
lua téRa., e que elle em nome de to
dos .a«im lhe fallára: Senhor, o Do
minante. Sllpremo, dos Imperios · .. DaiS 
criou o. Reis para .feguitem os appe
tites., mas a raza5 ; na6par,a . batedo
.res das relvas,. m.s para. 'guardas dos 
.homenS! ;' na6 para a fua' feliçidadc 
.par\icular·. mas pata promoverem o 
bem p4blico: De que nos ferve fazer 

coo. 
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Ét • .vulg. coa(ultas repetidas., Cenao temos'Rer; 
que as defpache? A Corte efiá hum 
ermo, porque v6s do ermo fazeis 
Corte: Acceitai, Senhor., eaa advetoi 
tenela como hum effeito dn zelo ~ -

o do amor. da fidelidade de quem ,"o-Ja 
faz., e fenao: Senao que., diz o Rei 
colérieo á fufpcnfa6 audaciofa., quo 
deixa a oraçaõ Cem Centido ? Sena~ 
(refponde aquelle Miniíbo., e com 
elle todo o ConCelho em huma voz) 
Sena5 bufearemos Rei, que nos go. 
verne. De todo- Ce declarou a auda .. 
da; mas D. Affonfo, que entaó dei. 
xou de Cer Bravo em faber dar lugar 
á ira : Elle pondera naô tanto a grà. 
vidade da admoefiaçat> ., como a ori. 
gem illullre ~ donde ena nafeia ; faz 
mercês aos MinHlros ., e Ce accIama 
feliz por fer Rei de taes valfallos. EI .. 
lc Ce facri6cou todo inteiro ao gover
no do feu Reino; reformou 'as dif .. 
foluc;5es ., que -nafcem de qualquer 
defcuido -; fez do divertimento cutra. 
pelia., nao officlo" e (eneio nos fub. 

o ~itos 'para cop! eUe ~otm"ta'- a fida .. 
- ~ U· 
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lidade,o amor, a corage no feu fer- Eravulg. 
l'h;o.· .' 

Q.úando em Portugal Ce palfava<S 
ellas coufas., D. Atronfo Sanches em 
Callella fe tinha ,dado tanta prefià ii 
fornecer os meios neceífarios para o 
{eu defaggravo., que n6s fentimas pri
meiro os golpes das erpadas., que en
tendeffemos poderlal'nos vêr Q inimi
go. Tantas foraó as forças unidas pa. 

"Ja defaffrontar o innocente perfegui
.do., queDo Affllnfo' Sanches dividio 
o exercito em dous c6rpos; hum que 
elle commandava .,' e invadio Portu
,gal pelas' terras de BI'agami8 na Pro .. 
"ineia ,de ,Tras-os-Montes ; outro ~ 
çu~ cncars:egou a feu filho D. Joa6 

. Affonfo de Albuquerque., mO(jo der .. 
temido., com mais valor do que an· 
nos, que rompeo pelo Alem-Téjo .. 
Como a guerra naó era mowida peta 
raza6., e jullh;a , fenaó pela vingan
~a ,e furor ; as duas Provincias na
dáraó em rios de fangue ; na6 Ce 
perdoou a fexo., ou idade ; o que 
naó ellimava a cubiça ., confumia o 
fogo ~ e derramado o terror, os cul-

, pa-
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Era ?lII,. pados 't e inDocentes na6 encontra~,' 
vaó afyl0 para Ce refugiar da colera. 
O repente da invafa6 ainda: fazia mais 
cfpantoroi os elhagos, : talvez imagi
nandu o Rei., que encontraria a mcf
ma paciencia em D. Afl'onfo San
chcs., que achou em D. Diniz., como 
fe em hum Pai legitimo, e em hum 
irmaõ bafiardo foífe a mefma a con
"~Ga6 : a paternidade laqo ., que a 
Ilatureza une; a fraternidade côrte ~ 
que principia a dividir a,naturcza. BCrD 
pódc fer, que aquella Idéa 'errada con
.auzUfe ao Rei para os bofques de Sin
tra, quando ella mefma o 'devia mof
trar armado., ,DaiS de arco, e fetas, 
mas de efpada ., e adaga, ás· campa-
nhas do Reino., ' '. , 

CA,; 

~ 

I 
I 
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c A PI T U L O II. 

DIJ gtle"" Jg ReiD . .AflO1lfo com [eM 
ir11ZlJ6 Df Affon(o Sançhes, I 011· 

IrOI ~tlCC~DI. , 

O REI fenft,vel aos e{lragos do re~ 
Reino, traçou 01 metos para arruinar 
dchum golpe a p. Atronro Sanches, 
que da Provinda de Tras-os.Montes 
Cc' havia reoolhido a Albuquerque pa .. 
. ra continuar a guerra no Alem-Téjo. 
As primeiras ordens fora5 mandadas 
ao Me{lre de Avis D. Gonçalo Vaz 
para com o,s feus Cavalleiros , e Q 

maior número de gente, que podeffo 
baver, Ce poflaffe fronteiro áquella 
PraGa. A nolfa corago ellimulada , fem 
medir a de6gualdade das fOfGas, a ter
ribilidade dos motivos da parte de Af .. 
fonfo Sanches , o aperto, e conjun
étura do tempo: teve por injuriora a 
defenfiva 'I na5 fe contentou com guar.;. 
llecer a. fronteira, na5 quiz efperu 
os inimigos dentro do reforGo das trjn~ 
çheiras, e fabio a arroilar-fe çom el~ 

lo 

Era vu!g. 
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le peito ~ peito. De. hutnll , e outra 
parte fc' deraõ golpes efpantofos ; os 
Portuguezes larumados das ruinas da 
Patrla.. dos gcrmidos- dos agonifantes' 
na invaCaõ palrada., da honra do fell 
Rei atacado' por hum irmaó., e var. 
falIo , quando o reCpeitára hum Pai 
Rei, que fe defembainhou " nunca 
cortára a fua efpada contra elle: D. 
Atronfo Sanches picado da affronta fei
ta á fua fidelidade pelo Rei., e-o Rei .. 

. no., que em remllnerac;aó . de os Cer. 
vir officioCo., lhe fechava6 as portas, 
o degradavaõ da honra, lhe tira vaõ a 
fazenda. Affimdurou tar~as horas.o 
combate de opinia6; mas cedendo o 
valor ao número., os nolfos perdêra6 
a' vid:oria, que cuftou a D. Affonfo 
Sanches mui to cára. 

Ema6 conheceo D .. A ffonfo., que 
{eu irinaa deCconfiára de véras. Mait 
aggravada.a MageO:ade com a perda 
da batalha "I' ou com o attentado do 
inveflilla; em todo o Reino fez -de
~larar a guerra ., j com condi~a6 ., que 
na6 embaÍllharia' ~ efpada ., em quan .. 
to na ponta della naó trouseffe pen .. 

deo. 
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dente para. Porttlgal a cabeGa de Af- Era vuJ~ 
fonfo Sanches. EI Rei fahio a campo 
com fOl:Gas, e femblante ta6 formida:-
veis ,que os protedores do perfegui-
do teméraó vêr-lhe a face. Como a 
Villa de· Albuquerque eta a pedra do 
leu efcandalo, contra' eUa fe abalou o 
exercito , que a achou commandada 
por Diogo Lopes , Fidalgo de gran-
de valor, que a defendeo até a ulti-
ma extremidade. Nós ignoramos as 
particularidades dcfte fitio; mas fabe-
mos, que Diogo Lopes naó rende o 
a' Villa fena6 nos ultimos apertos da 

. fome, que faz abater o anJmo aos ef .. 
piritos menos temerofos. D. AfIonCo 
tanto q,ue fe vio fenhor de Albuquer
que, P01" caLUgo , ou por· exemplo, 
a. mandou arrazar até aos fundamen., 
tos " fe he que naó foi huma de:
l11onflraGa6, de que chegava ás pe
dras a vingan'ia. O rigor da Quadra 
fufpcndeo o curfo ás operac;5.es: ln
tervallo, de que Ce ferviraõ os pro
ted:ores . de Affonfo Sanches para tra .. 
caremncgocia~6es pacificas, que con~ 
cordaífem 0$ animos defavindos do. 

I .' dous 
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dous irmãos., que com o novo rort1~ 
pimento deCpertavaó no mundo a me40 

moria dos efcandalos paffaJos. 
A Rainha Santa ICabel., a quem 

elles tocavaO de mais peno pelas re4 

laç5es , e pela piedade, fabe aprovei· 
tar·fe da conjunélura da morte de dous 
netos Ccus., filhos do Rei, e da enfer. 
midade, que entaó padecia D. Afron.a 
fo Sanches ., e a ambos ,"onvence: 
MoLhando·lhes a inílabilidade das glo
rias do mundo : como a pompa roC· 
fagante , que amanhece!., naó anoite .. 
ce : que combaterem os irmáos pot 
interelfes he loucura i por odio abo" 
rninaGa6 : que perder as vidas dos var .. 
faHos , e· efgotar a importancia dos 
tbefouros para fu(lentar huma vingan .. 
fa., ou huma teima, as Idades o Te .. 
provaria6 por ob(linaçaó., ou por de
mencia. Ella tanto perfuadia ., tanto 
Jnllava, com a juíli,a de Deos ate
morifou tanto., que os Príncipes am~ 
110s cedêraó: O Rei reílituindo a Af .. 
fonfo Sanches os bens; de que fora pri~ 
1'Ido; D. Affonfo Sanches jurando obe~ 
.tien~a ao Rei ; e ainda Ciue Ce 6col.l 

cm 

! 

I 
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; em Albuquerq~e ., para dar della as ltra vulg. 

11Túvas mais fignificantes,., mandou a 
reu filho D. Toaô Affonfo aRifilr em 
Lisboa paia fazer Corte a feu tio, 
confervar-fe nos ·[eus bons agrados., 
c fer hum penhor' fiel da confianda 
da paz. Em abono do amor defle Prio-
.cipe para com a Patria, nós diremos 
<le D. Affonfo Sanches, que fe o tc .. 
mor' o obrigou a viver fóra delta, 
que na vida difpoz o conduzifiem a-
cHa depois de morto para defcanc:;ar 
110 Convento magnifico de Santa Cla· 
ra., que elle fundou, e aonde jaz em 
VH1a de Conde. 

Já por efle! tempos D. AHonro 
XI. de CafieIla efiava declaraqo maior. 
regia os feus Efiados pela direcça6 de 
dous validos intimos., que fora6 AI
"aro Nunes Ozorlo., e Garcilaço dd 
la Vega , (om os quaes tambem prl. 
vava hum Judeo de Ecija chamado 
J oré, que fomentoU aCantIla difcor" 
dias trlfies., que pedem as nofTas ar:. 
tenç6es pelo écco., que dera6 em 
Portugal. Fazia6 a primeira figura na .. 
quclla Monarquia pela fua qualidade,. 

e 
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[ravul,. e Eíl.aâos os Infantes D. Joa6 o Tor" 
to, filho do Infante D. Joa6 , neto 
de Affonfo Sabio., e D.Joa6 Manoel, 
.filho do Infante D. ManoeI, neto do 
Santo D. Fernando. Eaes Infantes fo
ra6 chamados á Corte para affi!1irem 
ao juramento do Rei; mas como as 
tuas altas qualidades lhes impedia do
brar-Ce muito a outros fimulacros, 
que naó foífe o do mefmo Rei :. O 
Judeo bem in!1ruido para armar buma 
traça, que 09 perdelfe , com disfar
ces de zelofo lhes reprc:Centou : Q,ue 
QS dousvalidos, receofos da fua gran
deza, aconfe1havaó ao Rei os man~ 
clatfe matar, ou mctter em huma pri-
2aó aperfada para fe livrar dos cuaos 
de os temer:. que a ambos os calum
niavaó de inconfidentes , e que an
tes de fentirem as penas de réos .. 
era melhor falvar os vultos innocen-
teso 

Como a liberdade, e a vida fa6 
amaveis, facilmente fazem que os ho
mens fe rendaó ao medo. Sem mais 
confelho os dous Infantes fe unem pa
!.a a defenfa ,e na m~rma noite d9-

avi-
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aviro fogem para os (cus Eaados a Era ...Ig.' . 
fazer-Ce pretles para eUa. Etle era o 
primeiro paKo, que deo, e logrou o 
artificio, que com fundamento fem 
temeridade fez conceber ao Rei idéas 
das intenções dos Infantes, bem alheias 
da ingenuidade, que os trouxe ofi-
cioCos á fua Corte. Aberto o alicer. 
ce. fora6 os validos levantando a ma~ 
quina do edi6cio; fentendou-fe a fu-
gida por traiça6, e cuidou-fe nos ar-
bitrios de a punir fem o expediente 
de romper. A primeira traça foi pe~ 
dir o Rei a D. Jóaõ Manoel fua filha 
D. Contlança. para Rainha de Cafrel-
la: Bocado taõ doce na bocca de fell 
Pai t que efqueceo a alliaDc;a, o jura. 
mento dado ao Infante D. Joaõ , o 
aju(le da mefma D. Contlança com 

. ~le. e Ce celebráraó os defpoforios 
COq) o Rei até a Infante ter idade.. 
para confummar o matrimonio. Sell 
Pai t que era Adiantado de Mureia, 
foi criado Fronteiro de Granada., aon. 
de a guerra com os Mouros andava 
mais viva., para ter occafi6es de dar 
prúvu do valor. 0.10a6 o Torto C •. 

XOM. Ir. M cC. 



178 HJSTOlllA GIIAt. ' " 

lta" vulg. eCcandaliCou tanto deO:e procedfmento 
de D. Joaó Manuel., qu\: Ce efqueceo 
do decoro de Piincipe para defafl'o
gar como homem os impetos da co
lera. 

Mas como elle era tido pela ca
beça da rebellia6 imaginada., j' di .. 
vertido da allianc;a do paderoCo D. 
Joa6 Manoel ., Ce perfaadio ao Rei, 
que naó devia ter por injúl'ia da Ma
gefiade ufar da fraude neceffaria para 
trazer com agrados á fua Corte a D. 
JoaO., enganado com o que vil pra
ticar com D.Joa6 Manoel, e depois 
de eaar nelIa., tirar-lhe a vida. A elle 
tempo tinha ene pedido a protecc;a6 
do Rei de Portugal., e feito juramen
to de reu vaffallo; mas o de Canel
la, que com o pretexto da guerra de 
Granada marchára com hum exercito 
para a Cidade de Touro , defpedio 
della ao Arbitritla Alvaro Nunes OCo
rio ., já Conde de Tranamara., e de 
Lemos, para que trouxeffe enganado 
ao Infante infeliz. Elle o fez crer com 
defireza, quanto lhe quiz introduzir, 
cCpecialmente depois que lhe 'dco a 

cn-
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entender como D. Affonfo o chama. Era vul, •• 
va para o cafar com fua irmã a Infan-
te D. Leonor. O dia feguinte da fua 
ehegada foi o de convite para a me· • 
sa do Rei, que a impiedade falplcou ~, 
com o fangue de hum Infante, e aoo· 
de a infolencia fez primeiro prato da 
vida de hum Principe. 

D. Joa6 Manoel que adquiria Te· 1317 
putaGaõ gloriofa na guerra d~ Grana-
da, e tingia as armas com o fangue 
dus Mouros, ao ouvir eíle fuc\:efio, 
juílamentc temeo golpe femelhante fo-
.bre a fua cabeGa. Hum fó intlante fe 
quiz elle fiar de huma fé aleivofá; 
que convidava amigavel os innocen-

- tes') como elle fabia era o infeliz D. 
Joaã., para lhe tirar a vida ., confie
car a fazenda; e abandonando a fron
teira" fe recolheo aos [cus Eí1:ados, 
que fortificou, alitlou gente, e fuli. 
citou alliao.,as. Sentio Alvaro N une. 
Ozorio, que D. Joa6 ManDei., reco .. 
nhecenck>-o medianeiro no cafamento 
de fua~'!l-o Rei ,já que lhe 
na6 louvava a atrocidade do deli~o. 
o oaã defel.1Jpafl"e por neceífario, e foi 
, M ii dif .. 
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Era vulg. diCpondo o animo do Rei para repu. 
diar D. ConLlança. Receou-Ce., que o 
Pai offendido Ce confederafi'e com D.; 
AffonCo de Portugal, e devia preve
nir-Ce a contingencia enta6 com meios 
favoraveis, que eraó pedir-lhe fua fi
lha D. Maria para mulher do Rei, e 
offerecer fua prima D. Branca , filha 
do Infante D. Pedro., para caCar com 
o Principe D. Pedro de Portugal , naó 
fuccedelfe lan~ar clle maõ da repudia
da ConLlan~a attrahido do feu grande 
dote. Tanto dominio tinhaó os dous 
valídos no entendimento, vontade., e 
goRo do Rei menino ,que lhe fize
raó crer defavantajofo , quanto pau ... 
co antes lhe haviaó repreCentado fu
blime a reCpeito de D. Confiança. 
. Efles homens, que tanto abu
fáraó da authoridade do Rei ,. e do 
fagrado da ~Jagefiade para avanGarem 
abominaveis os feus intereífes ., vie .. 
raó a fer em CafieUa huma irriCaó da 
fortuna. Garcilaço de la Vega foi mor
to em Soria pelos Fidalgos ás punha
ladas; Nunes Oforio., depois de con
[eguido o repudio, os Eiiados obrigá-

raó 

1 
\ 
I 

\ 



bE l'OIt'l'UGAL, Lrv. XVI. J St 
urS" O Rei a lanGallo de fi, e ene def- Era .w,. 
prezado de todos, na6 teve outro re
media, {enaõ valer·fe da proteGa6 do 
mefmo D. Joa5 Manoel; calumnian.:. 
do o Rei nos 'crimes, de que ró ene 
era author. Mas feguido por D. Ra-
miro Flores de GurmaiS, Fidalgo fiel 
ao feu Soberano, elle lhe tirou a 
~ida; c julgado traidor, os Ceus benf .. 
e Eftados fe incorporára5 no Fifco 
Real. 

Refolveo-fe o Rei D. Affonfo XI. 
&. effeituar o premeditado repudio de 
D. ConllanGa, e propÓr em Portugal 
"n"ovo matrimonio· com a Infante D. 
Maria; mas o Rei naõ quiz efcutar a 
-propol1:a. em quanto o divorcio de 
Cal1:ella . Ola foffe julgado por M illif
tros. competentes", e a fentença fe fi
zeffe pública. N a6 duvidou o Cafie
lhano a dar logo principio á caura do 
divorcio, e como Ce a Infante D. Conf. 
tanGa, menina o; e innocente , roíre 
ré de algum crime, a mandou pren
der. Seu Pai , jutlal1'ente picado de 
procedimento taó el1:I'anho contra o 
alto decoro de huma PriDceza, e na6 

me-
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E~'vul~ menos fe.u 61ho D. Joa6 , ambos re 
.ligára6'o'i~om D. AfI'onfo, Rei de Ara. 
ga6, 'e com outros Principes Ellran. 
gehos para fazerem huma guerra vi. 
va a Caílella. Eíles preparos naó fi .. 
zeraó esfriar o ardor., com que D. 
Affonfo folicítava o cafemento de Por. 
tugaI , que efperava do Pontífice a 
cauCa do divorcio para effeéUvamente 

t 31.S o concluir. Affim fuccedeo tanto que 
foi publicada' a Sentença da l1ullidll. 
de dos primc;iros efponfaes, e os fe
gundos fe concluíraó , e confummá .. 
raó. 

D. AffonCo de Caílella , naó oh. 
... J flante a eílreíteza della allianGa, fem';' 

pre Ce receava, que fe D. Pedro, ln
tànte fucceffor de Portugal, defpofaf. 
fc a Rainha D. Conílança ~ que eUe 
repudiára, que o Rei feu Pai naó te
fia demora em entrar na vinganqa. 
(jue D. Joaõ Manoel intentava tomar 
deíle repudio. Elle ponderava o juílo 
fentimento do Pai ofl'enJído na peIToa 
de fua 61ha, (jue naó deixaria de met~ 
ter em ufa todas as dexteridades para 
con(eguir O ajuíle , que lhe era taó 

van-
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yantajofo: Ajufie, que fe facilitava Er, .I1J,~ 
em raza6· do grande dote da Princeza 
deRronada., que feria ta6 util a Por-
tugal., como o podia fer .para CaReI-
la, (e hum valido ambiciofo na6 ar-: 
mára tantos ardis para o feu imeref ... 
{e particular,. que taiS mal foube con·, 
dozir. Eílas reflex6es. determinára60 
Rei de Cafiella a propor ao de Poriu"! 
gal o cafameoto do Infante feu filho 
com D. Branca Infante de CaRclla: 
Cobrindo o receio com o pretexto da 
muita amizade, que D. Pedro lhe de ... 
\'ia,. e mais fe apertava com os laços 
mutuos. Logrou-Ce o projeéto., cD. 
Branca em annos tenros ficou logo 
em Portugal tratada com agrados de 
filha., e meiguices de efpora. . 

Na6 fahíra6 erradas as idéas de 
D. Affonfo com as allianeas contrahi .. 
das em Portugal., aonde Já Ce equivo
cavaô os intereífes. de ambas as Mo
narquias. Para promover 0$ de CaCl.el ... 
Ia aconfelhou o Rei a Leu genro, que 
pozeffe na fua liberdade a D. Conr
~a., e a entregaífe a feu Pai : Que 
lhe era indifpenfaycl .3 a!"nizaue corn 

o 

,. 
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O Rei de Araga6 , para a qual eJl~ 
interporia os feus bons offieios ; mas 
que o melhor meio era Iifonjeallo 
com o eafamento de fua irmã D. Leo-
110r, vU1:o enar viuvo; e que conCe
guido ef1:e tratado, os intentos de D. 
Joaõ Manoel mudaria6 de face, fican
do elle defembaraGado para a guerra 
dos Mouros, que tanto defejava. Ao 
confelho fe Cegulo a refoluça6; logo 
os ajuR:es; em Valhadolid Ce aviná
ra6 os Reis , e com unia6 taó for
mofa fe Jifonjeava6 os animos pela fa
cilidade com que os Mouros teimoras 
feria6 lanc;adosde Hefpanha. 
, Ef1:e foi o modo" eRas as conre
queneias dos· caCamentos de CaRena 
ajuGados em Portugal : Verdade hif.. 
torica a que ninguem poem dúvida, 
excepto Mariana, e Argaiz , que ar
fegurára6" como D. Atronro" quando 
fe derrofou com a Infante D. Maria 
havia contrahido hum matrimonio de 
coordeneia com D. Leonor de GuL
maó, viuva de D. J oa6 de Velarco. 
Pouco baila para derrotar 35 razões 
apajxonadas daquelles Authores empe" 

nhil'": 
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.hadns em tifnar a· honra de huma E,.Vuls. 
Rainha, quando he fem queílalS.; que: 
os amores de D. AflanCo com D. Leo-
nor de Gu{maó principiáraõ tres an·· 
nos depois delle ter, confummado o 
matrimonio com a Rainha D. Maria ~ 
Amores loucos, que affliglra6 aRai.' 
oha, porque depravára6' o coraGaõ do 
Rei, e for~iS affumpto no preCente, c' 
DO futuro de idéas pouco decentes' 11 
Magellade. . 

D. J oa6 Manoel, que via corta-
80S os caminhos para dár paffos na 
vinganGa, naiS perdeo o acordo, netn 
o efpirito com a unia6 de Portilgal,. 
Aragaõ, e Callella. Ufando dos' mef. 
mos meios ; el\e , que ealva vluvo i 

. ajuítou o cafar-Ce com D. Branca, fe-; 
nbora de· grande Eflado, filha de D. 
Femandode La-Cerda; ea [eu irmaó 
D.Joaõ Nunes, Chéfe da 'grande Ca
fa de Lara, o contratou', com D. Ma .. 
ria, filha do Infante D. J0I16 o alfaC. 
íinado em "Touro, que' ficára herdei
ra dos Efiados de Bif'áya~ Bem infe
ria o Rei D. Affonfo, aonde Ce enca
minhavaó a1Uanças ta6 poderofas, que 
. lc-
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'lnaval) ao partido' dos contrahentes a 
maior, e melhor parte da Nobreza 
pal'& a empenharem no defaggravo re ... 
ciproco de ambu as càfas, que o di
'Vertiriaó da guerra' dos Mouros, en
taó o objeéto unico das fuas attenções. 
Julgou a fua prudencia DO aperto .. 
que lhe e flava melhor defyiar , quo 
refifür ao golpe ameac;ado; e. eocarre
gOIl á eloqueocia de D. Ioaô do Cam4 

po., BiCpo de Oviedo, cometter par
tidos aos 00105 aUiados, que com el
les maispoderofos., Ce entaó Ce con
duzíraó diffimulados., icáraó mais 
lJabeis para as; execuções. do odio. 

Em quanto os.trcs Reis celebra'! 
va6 os [eus caCa.Dentos, e coofedera1 
~6es, os MolJl'os ajuntava6 uópas pa" 
ri entran:m em CaUella , e AragatS. 
Como cae Reino foi menos ata.cado, 
q.ue o de CafteU~, D. AftonC.o o mao
<lou (occorrcr co·m SOO 14nCjas. de ca· 
~allo., qW! ~ cm todo o decurCo da 
guerra oorár,aõ .gentilezas louvadas de 
mwto$ Efcrilotes:., e dos que deviaó 
fe,r feus Paa-egy,rifits mais apaixona· 
elos" eUas re<;e~êr.aó por premio, ou 

. o 

I , 
I 

{ 
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o fi1e~io ingrato ,ou a diminuaçaõErt \'UI. 
11 injufia do valor. As occaCt6es repeti. 
(. das femprc ,felices para os tres Mo-
~ DaralS , os nzerao refpeitaveis aos 
J' l\-10UTOS , que Ce ferviaó das mefmas 

célu[as do abatimento para Ce eílimu
larem a naó defifiir das cmprezas. 

Porém a harmonia de Portugal ~. 
e Cafiella principiava a ouvir-fe em 
tom di{fonante. que aggl'avava mui
to os ouvidos delicados da noífa Cor
te. Amava o Rei' muito a fua filha a 
Rainha D. Maria, e o magoava, que 
feu marido âs injurias do thalamo ac
ttefccntaífe as dodefprezo á MageC.: 
tade: frenetit:o nos amores de D.Leo.' 
Dor Nunes:'de Gufmaó, que em a cei .. , 
dentes, e fubfiancia era tratada como' 
Rainha, e á Rainha nem accidentes' 
'do que era fe lhe conCemiaó. Ainda 
Deos naó pcrmittíra dar-lhe Cuccefiàõ; 
D. Leonor era fecundiffima, e com a 
graça dos meninos' Ce defculpavaõ 0$ 

exceflos de loucura a rerpeito da Mãi. 
A Rainha Santa Ifabd , que Ce laOima" 
va das deCordens dos netos, hurDA' 
afBi4a por defprezada, o. outro cégo; 

por 
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. por namorado; foi, em pelfoa· a Car .. 
teIla para tirar do -Pa<;o a occa6a6 
proxima do peccado, e refUtuir. aos 
efpofos a concordia, que naó· p6de 
deixar de romper a nodol , que Ce 
deita na pureza do leito conjugal. EI
,la pode confeguir de D. Affonfo neC
te -cafo as promeffas, que faó taó fa
ceis de fazer, como difficultoCas de 
executar, e por iffo elle as naó cum· 
prio. 

I D. J oa6 Manoel, que etlaviat-
tento a todos os movimentos ,- que po· 
dia6 fautorifar as fuas idéas , lançou 
nia6 da conjunaura -a mais - Javoravel 
para fAzer inimigos os Reis alUados 
de Portugal, e Catlella. O exemplo 
do repudio de fua 6lha lhe -trouxe á 
lembrança, que os amores de D.Af. 
funCo com D. Leonor Nunes feria6 
hum meio bem e$caz para eUe tam
bem repudiar D. Maria: AffroDta, 
que a hum Rei taó pouco foffredor. 
e cheio de corage, como era D. Af· 
fonfo de Portugâl , o obrigaria a ti· 
rar da eCpada , e cortar fem piedade 
por CaLlella. Pata -lograr o projedo 

cC. 
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ercreveO por pelroa confidente a D. Er* .wC' 
Leonor N Ulles ; aífegurando-lhe, que 
todos a defejavao vêr coroada Rai~ 
nha; que perfuadiífe ao Rei o divor~ 
cio da Infante de Portugal; e que el-
le com todos os feus parentes , for-
Gas., e Ellados fe offerecia para a aju-
dar ~m ta6 honell.os intentos. D. Leo-
nor que fó tinha de pouco entendida 
naó fazer cafo da honra de mulher., 
e do decoro de viuva ., fe efcufou dif-
creta de acceitar os cumprimentos; 
e como notou , que o reflexo delles 
fe imprimia em Portugal , fez de tu· 
do fabedor a D. Fernando Rodrigues 
de Valboa, que era entre nós Prior 
da Ordem Militar de S. Joaó , e ar .. 
filHa em Callella por Mordomo Mór 
da Rainha D. Maria. Com ella poli-
tica bem autica prefumio D. Leonor 
aífegurar para as contingencias do fu-
turo a protecc;aó ,da Rainha, e de fell 
Pai; mas deli a fe fervio a Providen-
cia para melo de Ce celebrar o caCa-
mento, queeHa tinha decretado entre 
o nolfo Principe D. Pedro, e a 'Cp li-
diada Confian'ia. . 

O 
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ErawIJ· O Prior 'deo parte á Rainha, qUe 
nefre tempo já eaa va pejada , e logo 
80 Rei de pOl·tugal do avifo, que D. 
Leonor lhe fizera. Na6 o defeílimou 
a Corte, que já neae tempo hia def· 
cubrindo na Infante D. Branca os de. 
feitos naturaes, que a inhabilitava6 
para a gerac;aõ. O Infante que na ida. 
de de onze annos tinha capacidade pa· 
ra fe lhe defcobrirem, tanta imprelfalS 
lhe fizera6 , que fe refolveo naó dar 
a maó de efpofo obrigado do amor, 
quando em materia de tanta impor .. 
tanda fó o devia governar o juizo. 
C.Hou o prudente Prior eftes movi
mentos até chegar o parto da Rainha, 
que dando a Cafrella hum' Infante, 
poderia D. Affonfo erquecer. fe de D. 
Leonor, e entaó. te obfervaria a lace 
dos fuccelfos para á viaa delles fo 
ijUaar o (emblante deftes negocias • 

. J 331 t.:hegou a Rainha ao parto; -mas co" 
mo o Infante D. Fernanrlo paffou do 
ventre para o tumulo, feu Pai mal 
pode eílimar logrado o frué\o, que 
Jogo chorpu perdido : Morte imma .. 
tura, que decidio em Portugal o. re-

pu-
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pódio de D. Branca·., e o 'cafamênto Da,ulg. 
de D. Conllan5a , que Caílella queria 
Uludir. 

CAPITULO III. 

Trlllllõ-fo 'Vllrios f""eJfos IIté a COtl
clll/nó do ca{amento (Ú) Infa1l-

te D. Pedro com D. C01lI- ' 
la1lfll. 

PENSATIVO., e cuidadoro paífava D. 
Joaó Manoel fobre as refultas do con. 
felho ma) recebido, que elle dera a 
D. Leonor., e tinha por objeél:o dous 
Monarcas poderofos capazes de o der .. 
trui rem fe chega fiem a ellimular~fe. 
Quando e1le affim penrava., rccebeo 
hum correio di,sfarsado com cartas 
de feu amigo o Prior D. Fernaõ Ro
drigues Valboa " em que lhe dizia: 
Que elle dera parte á Corte de Por
tugal defie aviro, que lhe fazia ., 
porque lhe confiava da fua inc\inaça6 
ao caramento do Infante D. Pedro 
com lfua filha D. Conllanp; e que 
'Co mo entendia , que cfi. ajufte fe 

vi~ 
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Era ftIJ,. viria com brevidade a tratár por rea 
meio , lhe pedia o tive{fe antes inf
truido de todas as Cuas intenç6es • 

I 
.I 

. ReCpirou o coraça6 do Principe aflU
do com a ventura na6 imaginada, 
que lhe entrava por caCa no meio 
das ruas maiores perplexidades. Todas 
ellas Ce lhe pozera6 em calma, como 
o mar, quando de repente cetra a 
tormenta, e fem referva de circunf
taneias, todo Ce· entrega nas mãos do 
Prior., para que forme os Tratados 
com a fé de leal vaifallo, e bom, 

, .tmigo. . 
Quando efias couras Ce trata.va5, 

o Rei de Canella Ce coroou em 
Burgos, e a Rainha D. Maria, que já 
dava indicios claros de brevemente 
tornar a fer Mãi. D. Affonfo, que 
tinha chegado ao ultimo remate da 
cegueira pela concubina, nem ena 
circunnancia lhe abria os olhos, para 
deixar de conceber huma idéa impia 
contra o fuccelfor legitimo., que eC· 
perava , conua a legitima mulher, 
que recebêra. A meCma Coroa, que 
acabava de lhe pÔr na C:lbe~a ') lhe 

'JuIz 



DE POlt'l'V~AL, Ltv. XVI. ·1.9'L 

qulz : arrancar para a cingi r' na da E,. fOlg. 
amiga; o meemo filho., que tinha na 
ventre , intentoD desherdar antes de 
Ilafcido para legitimar os efpurios de 
D. Leonor. A nobreza impedio cRel 
abCurdos indignoS' da Mage(1ade; lem-
brando a D. Affonfo, que {enal) fc 
comedia nos defmanchos de homem., 
c:uidafl'c em na6 ultrajar o decoro de 
Rei. D. Leonor, que fena6 lograva 
para fi as honras, efiimaria confeguil-
las para reus filhos , determinou., fem 
Earecer aCGaó fua., mas deftino da 
Providencia, tirar os tr0pcGos aos feus 
deúgnios com as vidas da Rainha., e 
de feu filho; eUe antes de nafcido 'f 
a eUa no aé\o de aafeer o Infan-
te. 

Levada della idéa te 'confederou 
cOtil huma Moura infigne feiticeira." 
efpecialmente defira para com os feu~ 
conjuros impedir a acqa6 da mtureza 
na fabida doS' fitos cam morte das 
Mais. Depors de dez dtas' de amargu" 
7aS 't pela indu.llria de hum Medico 
Judco, que advertio' ·0 maleficio, e o ' 
fez detlruit't pario '. Rainba ao Illfa .... 

TOM. IV. N " 
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te D. Pedro ~ que foi Suecelfof de reli 
Pai. E~ Portugal Ce celebrou o narei-.. 
men~o do Infante; mas no perigo da 
Rainha, nos intentos de D. Leonor., 
110 ~afo da Moura Ce guardou tilencio., 
até vêr fe hum eCcandalo defia enor
midade abria os oJhos do Rei incau
to para cumprir 01 ju(los deveres de 
marido no repudio t e alligo da con
cubina. N ada o moveo ~ e continuá .. 
raó como d'antes os exceffos ~ quan
do. novas invafões dos Mouros de Afri ... 
ca, e de Granada o fazem lembrar o 
.temor ~ de que o Rei de Portugal ~ e 
D.] oaó Maooel aproveitem a conjun
dura para o deCaggravo das injúrias 
feitas a ruas 61has. EUe Ce previne 
com ambos; ao Rei pede foceonos., 
que lhe mandou na fua efquadra com· 
mandada pelo Almirante PeGanha para 
Impedir a pa1iàgem do Eftreito aos 
Mouros ~ que vinha6 reforçar o fitio 
ele Gibraltar: a D. Joa6 ~anoel ~ e a 
feu cunhado D. Joaô Nunes· de Lara 
convida para homa conferencia ~ em 
que pretendeo tratallos do meemo mo
do, que ao Infante D. J oó\Ó em Tau· 

roo 
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ro. Elles Ce retira6, publica6 a per- Eta tul,. 
fidia., e ró cuidaó no defaggravo. 

Infelizmente fe perdeo Gibral. 
tar : Succefi'o, que animou os Mou" 
ros de Granada para fazerem muitas 
ConquHlas nos· Efiados do Rei. Com 
furor naá menos defrnedido pratica-
vaó o meCmo da fua parte os dous 
cunhados offendidos, já para deCpiEJue 
da honra, já por Ceguraoc;a das vidas, 
C)uando o Rei de P<Jrtugal fofl'ria com J J 33 
impaciencla o trato indigno do narei" 
mento da Rainha fua filha na injuAIl 
prcferencia de D. Leonor. Elia fez no 
feu eCpirito huma impreífa6 ta6 vi. 
va , que re determinou a naó diffi .. 
mular mais tempo a fua dôr felD vin. 
gança. A primeira demonllraqa6 deUa 
foi mandar huma embaillada ao Rei; 
em que lhe reprefentava , €omó 09 

defeitos peifoaes ~da Infame D. Bran· 
. ca, de que ene cAava hlfonnado; 
lhe· impediaó a conclufaõ do matri~ 
monio com o Príncipe feu filho , • 
ao mermo tempo o fez publicar ajaa ... 
do com D. Confiança filha de D. loa6 
Manoel. Ainda que o rep~dío pareci. 

~ li de~ 
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deCpique , as mo.Ieílias da Infante er~ 
tavaó ta6 evidentes, que na6 Ce pódé 
duvidar da verdade; e como para a 
palfagem de D. Conílança pelas terras 
de CaClella para vir a Portugal Ce ne
ceffitava da confervaGaô da paz, devia 
por entaó fufpender-fe o rompimento 
da. guerra. 

Propoz o Rei em Cortes a no .. 
va allianCja, que foi approvada por to
dos os que tinhaó voz deliberativa., 
e fabiaõ penfar, que a qualidade da 
efpofa, as riquezas immenfas, que tra-
2ia a Portugal, a grapde liga de pa
rentes, que deixava em Caílella, tu
do feria5 meios para reduzir o feu
Rei aos termos da razaó. O no([o 't

para melhor o entreter, lhe mandou· 
Embaixadores, naó fó para lhe darem 
parte dos intentos de pedir D. Conf
lança; mas rogando-lhe a pedi{fc el-, 
le a [eu Pai, com quem entaô eCla
va em paz pelos bons officios do Rei 
de Aragaõ. Recebeo D. Affonfo a 
propoCla , querendo, e naó podendo 
moílrar alegria, approvando, e defap
provando para deixar paífo fral)co ás. 

iD-
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induLlrias; 'esforços unicos de' que Ce Eta 't'iItt-'';' 
~odja valer para evitar o damno das 
contingendas. Defpedidosos Embai .. 
'Xadores , chamou D. Joa5 Mant>el á 
Corte, e fazendo-fe ignorante da' l1C
'gociaça6 de Portugal , fe offereceo 
·medlaneiropara ajutlu fua filha com 
flum dos filhos do Rei de Navarra. 

, -D. Joa6, que penetrou ainti'iga" fe 
defculpou com o defprezo , que· D. 
'Confian€ja ~pois de repudiada fazia 
-do mundo: Qlole 'entendia fe ]jg~rà 
com algum voto para nalS' tornlr a 
carar; mas que elh: fondaria os fun. 
-dos do fcu animo , e de, tudo faria 
.. viro. 

, . D. AfI"onCo', que da- rue f'arte a 
Dada perdoava para romper as medi;. 
oCas do ajufle , teve- o defprazer , de 
~ue quanto e1'le imaginava, tudo lhe 
fahia inutil. Como naó havia já outro 
refugio-, que o de in{inuar a D. Conf. 
tanfa a efpe-ranc;a de tornar a fubir 
'ao.Throno donde deCcêra; et1taó fe 
fez efpa,lhar a voz, de que O. Affo~ 
{o repudiava a Ra,jnha D. Maria· ~ra 
reparar a inju(lira , que fizera. á fui 

, , prt-
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primeim efpofa., que ró era a verda~ 
deira: Expediente ., que fervia para a 
duplicidade , e injulHça de D. Affon
(o' Ce fazemm mais efcandalof.s , e 
mais públicas. O Rei D. Aflonfo de 
Portugal., que rena6 deixava tocar der .. 
tcs rumorel., e conhecia o efpirito ia
~rigante de reu genro, nomeou Em
baiJador &O MeRre de Avis D. Gon
çalo Vaz., que com as devidas for
~alidades' foife pedir a D. Joa6 Ma
noel fua filha D. Conflanc;a para mu
lhor de reu filho o Infante q .. Pedro .. 
Cumpria o Meftre a fua comllfaO com 
• de{lreza ., e valor., que Ce fizeralS dI
gnas da admiraça6 das gentes, quan. 
do depois' de feito o ajufle na Corte 
de D. Joa6., fe, apreCelltou na do Rei 
a defafl'rontar.fe da cahimnia , que lhe 
arguia atacar., e fazer fugir, huma tr~ 
pa, que na e{lrada o invellira como 
faltcadora., e a dar parte,. de que elle 
fora .juRar o afamento do filho do 
Rei (cu amo. Aqui o vieral> encontrar 
os famoros aventureiros Portuguezes" 
que tanto celebra a fama ') GonGalo 
Rodrigues Ribeiro, Vafco Annes o 

Co-
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I< ColIGo pelo fer' da Rainha D. Ma- EravuJ,~ , 

ria,., e FarnaiS Mártins de Santarem .. 
que por varias Cortes da Europa, e 
ulthnamente na de Canella, cm jullas, 
torneios, e defa6os, fe mollráraiS mi-
Jagres do valor, e mérecêra6 as maio· 
res atten<;óes dos R'is, e dos Prind-
pes, que fora6 teLlemunhas das fuas 
gentilezas. 

Em fim, a pezar das fraudes, ,ef- I 3 ~6" 
tratagemas , e intrigas Indecentes a 
hum Rei, e mettidás em ufo pelo de 
Callella Alfonro XI.; o caCamento do 
no1folnfante foi coóc1uido 4 e celebra:' 
do nas duas Cortes de feus Pais por 
procuradores. Os futce1fos trU1:es em 
que ambas Bud:uavaó, fe diffimuláraó, 
de toda eCquecêratS com as détnonf
traçóes de gotto em fellejot públicos, 
e magnlficos nás ter rãs dos dousEf-
tados. Tanto que D. Affonfo foube a 
conc111fa6 das vodas, que já na6 po-
dia impedir.. empregou o fUTor ~a 
cólera em rUá mulher a Rainha D. 
Maria, que daqui, emdiârite' tratou 
corn tanto mais de dureza, de inde~ 
ceneia, de indi&nidade , que até a 

pri-
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li&:. YQJg. -privoQ do foccorro de criados t que 
a fervilfem: Golpe fenuve1 a huma. 
Rainha, que fahira da Corte de feu 
Pai a bufcar marido, e encontrára 
bum tyranno ; a liConjear-fe com a 
Magell:ade, e achava defprezo ~ a do· 
minar Senhora, e fe via dominada por 
huma vaífalla. 

Se a Rainha tolerira conLlante., 
e caUada as injúrias de efpofa, jéi nao 
podendo foffrer muda, e jndifcreta as 
aflrontas do decoro : Elia fe queixa a 
leu Pai com termos de dôr ta6 ex
preffivos, que reprefentavaó a toleran
~ia por indecencia • a diffimulaça6 
çovardia, naiS as cafligar diCcredito. 
A elle aviro fe ajuntou o de D. J oal> 
Manoel , que d1lva parte, como a 
fronteira dos feus EOados ell:ava bor. 
dada de trópas para impedirem a paC. 
(agem de fua filha a Portugal. Com 
as ultimas quei~as defpedrc o Rei 
para CaClella a Alvaro d~ Soura, que 
(oi morto em Valhadolid pelos C.af~ 
telhanos em huma pendencia cafual. 
Ao mermo tempo rompêra D. Joa6 
Ma,J1Qel. Ç011l q fe\l Rei , 'lQe já PJÓ 

po-
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podia ropportar Soberano; nem elle Era vul,. 
obedecer vaffallo; e formou huma Ii-. 
ga formidavel com o Rei de Araga6~ 
D. 10a6 Nunes de Lara , D. Pedro 
Fernandes de CaRro', D. Affonfo de 
Albuquerque , filho de Affonfo San-
çh~s, e outros poderofGs Senhores 't 
que bem. amparados á fombra do 
Portugal , fizeraO conhecer ao Rei 
D. Affonfo o feu erro. quando era 
,nais difficultofo o remedio. D. Af-
fonCo Cem demora marchou p'ara Ef
tremoz a poaar-Ce na fronteira. e 
mandou que de todas as Provincias 
des6laffem as tr(~pas para a de 1\lem. 
Téjo. Ncaa Prac;a acabou entaó os 
feus dias a Rainha Santa ICabel , co-
mo diffe anteced.ntement~, quando o 
ardor da fua caridade a levava a. Caf-
teUa no rigor das calmas para mudar 
com o reu refpeito a· face carrancuda 
de tantos Príncipes aggravados ., ta6 
férfamente o:ffendidos. 

O Rei de Callella, que por te
meroCo, d~via conduzir-Ce reportado9 

com D. Leonor confultou cégo para 
na6 lhe feguir o parecer delinquente9 

a 
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Er' vufi· a carta que o de· Portugàl lhe erere';' 
vêra. Elia era concebida nos termos 
mais fortes, que lhe deitavaó em rof4 
to a enormidade dos reus crimes, a 
duplicidade da palavra, a nenhuma fé 
nas promeffas, os defatinos de aman
te, a falta de reverencia de marido, 
e ultimamente o defa6ava. ·Quizera. 
D. Leonor., que o Rei fatisfizeffc as 
queixas juílas de feu Sogro ; mas a 
teima foi mais forte ., que a media
ça5 , e a repoíla em termol vagos., 
e geraes, que nada indieava6 de COD

cludente, e mal podia5 eCcond,er o 
vario. O Callelhano , que naÔ qued. 
a guerra, e via o Portuguez chegado 
ao ponto de declaralla , guardou talS 
mal as medidas., que fez atacar algu
mas náas nolfas., que fe abrig.traéS de 
huma tormenta na bahia de Cadtz. 
Os Officiaes , que as mandava5, for
prezos de fe verem infultados no 
meio da paz., tivera6 ene procedi
mento por huma perfi dia .., e Ce refol
vêra6 a vender dras ai vidas. El1et 
fe defenMraõ valeroCaqJente ., mlls 
faltaDdo -a natureza com os alentos 

pa~ 
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para refi (li rem ao maior número 't ErnuJ,. 
pegáraó fogo ás náos, e elles fe dei .. 
táraó ao mar, que affogou a todos 't 

para os Cafielbanos fobre enes DaiS 
celebrarem por vidoria a acçaõ , <Jue 
l1a6 lhes deixára cativos , nem der. 
pojos. . 

Hum concurfo de tantos fuecer. 
fos todos criticas, fem efperanc;a de 
mudarem a condiça6, obrigára6 o Rei 
.de Portugal a advel'tir, que na6 era 
julUça deixar infolencias fem cafiigo: 
que a continuac;a6 de diffimular crlf, 
argumento , . que o convencia de 
frouxo em fe conduzir: que o bra
do do efcandalo fobre o pouco· rer .. 
peito, com que fua filha era trata ... 
da, fazia nelle hum écco ta6 dHfo
nante no efirondo do mundo, que 
huns o tinhaó por infenfi vel, outros 
por tibio: que o embaraço para a 
paffagem de D. Confian(ja a Portugal 
fe revefiia de taes cil'cunfiancias, 
<Jue em fofTrello , qualquer modera-
916 era culpavel: que a ·rotura do 
Direito das Gentes no fucceffo de 

. Cadiz tinha tanta enormidade ~ que 
os 
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Er. vuJg. os outros Reis o notaria€> de pou'; 
co zelofo da fUI delicadeza, fe deI ... 
le 11a6 tomaífe a fatisfaGa6 devida. 
Em fim ,o Rei, e o feu Confelho 
refolvêraó, que dar mais tempo ao 
incorrigivel., era perdello : que com 
elle naó fe gallaffem mais formalida
des., e que o Heraldo., que lhe de
claralfe a guerra folfem as hollilida
des .,' que fem perda de inllantes fe 
entraífem a fazer nos Efiadosde Caf .. 
tella. 

C AP I TU L O IV. 
DlIgilerra tk Portugal., e Caflellll Ilté 
. . (l() 4jufle da pa~. .: 

As injúrias da honra ., 'que a t~dos 
os homens fe fazem duras de foifrer ~ 
para os PrinCipes faó intoleraveis ~ 
impoffiveis de diffimular .. Nellas fe 
fentem a Peffoa ., a MageRade., o De
coro., e quanto fe multiplicaó osob
jettos oifendidos ., tantas faó as cau
{as da dôr " que eClimulaó o defag
-gravo. Tudo no Rei de Portugal da-

va 
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va\· mol1:ras de fentido no proceder ~ ~ra wl, .. 
fobre injuao , grofi"eiro do Rei de 
Cafiella. Laaimava-fea· Pe1foa pelas 
faltas de refpeito, e de palavra ; a 
. Magefiade pelas defatten~6es 'I e der-
prezos da filha, que era Soberana; 
o Decoro pela preferencia de obje-
aos. que levava6 attençóes fuperio. 
res ás que fe devia6 á independencia 
Cublime. Efias caufas. naó as que ima-
gina6 os Chronifias Cafielhanos. fa-
raó as do rompimento de D. Affonfo 
de Portugal com feu Cobrinho, e gen-
ro o de Caaella. Elle o invefie juaa-
mente colérico por mar, e terra; 
valendo-fe das razões das armas pa-
ra reduzir aos deveres razoaveis hum 
Principe, que fazia lei dos feus ap-
petites para romper em feu obrequic> 
todas as leis , ró intaétas as do amor: 
cégo. 

Sahlraó ao mefmo tempo a cam
po o Rei ,com hum Exercito de Eare
moz para entrar pela fronteira do 
Alem-Téjo ; Ceu irma6 o Conde do 
Barcellos D. Pedro com outro pelo 
Mioho a invadir Galliza; c o Almi~· 

nn .. 
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Era ",11- raDte Manoel Pec;anha com a armadl 
das galés a infeaa, as Cóftas de Anda
luzia. Todos os Chéfes recebêraó or .. 
dens apenadas para fazerem a guerra 
mais viva., derramarem hum terror, 
que levatre os ais feotidos dos eara· 
gos aos ouvidos., que Ce fechavaõ pa
ranaó deixarem chegar ao coraGaó 
as vozes da ternura., da equidade .. 
da juftic;a. O Rei., como corrente ar
rebatada., tudo levava diante .. na6 
refitlindo aos primeiros ímpetos nada 
na campanha., nem cm pé os muros 
de Arouche., A racena., e CortegaDa .. 
que com golpes indHlintos fentíraõ 
detlroços femelhantes. Já entTado o 
Inverno filiou Badajoz; mas fe o ri
gor da Etlac;aó obt1:ou ao intento., Daõ 
impedi o talar o Condado de NiebJa 
até Sevilha., fem haver quem detiver- . 
fe os progreffos rápidos, que moara
\'86 na6 fer de guerra , fena6 de caf-

J 3 31 ligo. Pelo mermo eflyJo que o Rei 
fe conduzia., obrava6 as partidas por 
toda a fronteira de Caftella ., onde 
na6 fe ou,iaó mais que clamores, 
na6 fe via fcna6 efpada., tangue., mor-. 

te ., 



n~ PORTUGAL, Llv. XVI. 207 
te , .~ pilhagem , deCordens de huma Era YUl,. 
guerra toda furor. 

O Conde de Barcellos Ce deixava 
vêr em GalIiza com o mefmo fem .. 
blante , e depois de a deva fiar fem 
refillenda .. voltou para Portugal re! .. 
peitado.. e rico. Gonçalo Camello .. 
qwe com vinte galés veio a Andaluzia 
em quanto o Almirante Pec;anha pre
parava o refio da armada, faqueou as 
Villas de Lepe, e Gibraleaó fem per .. 
doar o fogo ao que defprezou a cubi .. 
c;a. Em quanto o Rei de Cafiella fe 
entretinha no proloogado fitio de Ler .. 
ma, mais obfiinado na teima de fe 
vingar de D. Joaó Nunes de Lara .. 
que fe defendia com gentileza, do 
que advertido em acudir aos feus Ef
tados" que era6 preza dos vencedo
res: Sahíraó de Galliza D. Fernando 
Rodrigues de Cafiro , e feu irmaó 
D.Jooó com hum groffo de gente pa
ra na Provincia do Minho tomarem 
conta do que o Conde de Barcellol 
acabava de obrar naquelle Reino. 
Achavaõ-fe no Porto o {eu Bifpo D. 
VaCço Martins, o Mefire da Ordem 

de 
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Iri YuJg. de ChrHl.o D. Ell.evaó GonGalves ~ e 
o Arcebifpo Primaz D. Gon~alo Pe
,eira: , que nos brios do feu appelli
do molhou nell.a occafiaÕ., que tinha 
de fer AvÔ do grande Condetla:vel 
D. Nuno. N aó. [offreraó elJes a oura
dia dos CaLlelhanos ., e atacando-os 
com valor ., fe defigual ás pl'ofifiões., 
proprio das peífoas ., apenas deixáraõ 
teílemunhas., que levaffem a Galliza 
Ilovas da fua perda. Entre os mórtos 
:ficou D. Joaó de Calho., que quiz 
antes acabar valente, que viver com 
a nota de cova rde. . 

Mandou o R ei ao Almirante Pe .. 
c;anha fahifre de Lisboa a caíligar no3' 
portos de Galliza os ef1:ragos., que os 
Ca(l.elhanos antes de vencidos fizeraó 
no lV'lillho. ElIe devac;ou todos àS re
cof1:os das R ias com huma corrente 
de vid:orias, que lhe carregáraó a ar
ftlada de defpojos. Paífou a guerra na
val de Galliza para Andaluzia. Era 
compoO:a a nutra armada de 30 galés., 
a Cafielhana de 40 ., e antes que el
las fe invefiiífem., o mar com huma 
tormenta fwioCa as combate. Os dou. 

AI-
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Almirantes Peçanha , e Tenorio Ce Eta v~,. 
refi zeraó no Porto de S. Lucar, e já 
emefiado de vir ás mãos, começá-
raó' efpanto{a a batalha. Principiámos 
uncendo, e tinhamos nove 'galés ren-
cUdas , quando a nofTa Almirante com 
o' feu Chéfe o maior homem de mar 
daquelle tempo, naó pode e[curar·Ce 
de fel' prifioneira. Efie foi o tropeço 
da vid:oria, caufa da perda, de oito 
gal6s, além <te outras deitadas.a' pique. 
Ella a vantágem:, que deo c(peran .. 
ças aos CafielHanos de a terem maior 
cm outro combate ; mas oS Portu
guezes, fem os ermaiar a perda do 
feu Cabo, em quem eJles tinhaõ hu-
ma grande. confian<;a , fufientáraó 
com .tantovalor os esforços do ini-
migo', que em perda igual, nenhum 
dos partidos Ce acclamou vencedor. : 

D. Affonro naó pode Jevar cal-
f' lado a dôr da perda do {eu Almíran-
J' te , que efiimava, e na6 tardou .em 
rl dar della d.emonfira<;ões no defpique. 
'~ Elle entra com todas as forças em 
:1· Galliza, aonde entendia, que o Rei 
~ de Cafiella o bufcafie, e para mais o 
~ TOM. IV. O pro-
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Ir, wJ"provocar ~ Otiou., e rendeo Salvater; 
ra , que os CaflelbaDos defendêra6 
com valor inimitavel. Daqui fui .cor~· 
rendo, e devaflando a tena até , Ci~ 
dade de Orenfe fem ·haver quem lhe 
detiveffe hum paffo. O Rei de Callel~ 
la., que queria divertillo , naiS com
batello, fez a gll'erra DO extremo op~. 
pono. Veio ao Algarve com dez mil 
cavanos " e muita infantaria, que par. 
(ou o Guadiana em huma . ponte , e 
de todo efle appar~to DaiS tirou maiá 
vantagem., que render Alcoutim, qu~ 
achou deCpovoado ., .e:.em dez ,dias .. 
que apenas pode affiair naqucHe Rei~ 
no falto de tudo., talar os campos de. 
Tavira, Faro, e Loulé. Diz-fe que 
eaando elle no Conveóto -dos Frao-, 
d(canos de Tavira a huma janella· 
penCando Ce havia , ou Daô attacar . a. 
Praça, vira fobre a torre de Santa 
Maria· vellidos .de branco, com as 
bandeiras de Sant-Iago na maó , aos 
(ete CavaHeiros , que fora6 mortos 
peJos Moums no ataque do palan
que das Andas em tempo do Meare 
D. Paio - Pc:res \:orrea; e que refpei-

to-



DE PoRTUGAL, LIV. xvr. "I I 
toro a tna· viCaõ fe retirâra para Caf .. Era YUI.&. 
teUa. . 
, Naó perdêraó 05 Mouros a oe- 133 8 
c:a6alS para. fe aproveitarem defias deC-
9rdcms entre os PrincipesChrifiãos 
.te Hefpanba ,e fe armáraõ p!lra re ... 
no,ar a guerra: Noticias todas para 
o . Papa Bento XII. ta.ó infaufias, que 
na6 pode efeollder a fenfibilidade fo-
bre as defgraças , que ameaGavaõ os 
Efildos dós Principes Catholicos, quan. 
ao elleS· deviali unir-Ce p~ra aexpul. 
folá dos Mouros • e refol veo interpor 
a fua authoridade· para o beneficio da 
concordia. Das meCmas imagens fe 
deixou tocar o animo. picdofo da Rai-
nha D. Brites , que fem feu marido 
o Caber, kegundo fe prefume , foi a 
Canella interpôr o feu refpeito cotn 
D. Affonfo, que era feu Cobrinho, c 
genro para o moderar nos exceífos., 
que tanto jufiifieavaó a eau(a de Por-
tugal. Mas aquelle Rei, eollurnado 
a na6 fazer cafo de Rainhas , COl11 
as meemas atteoGões ., que rendia á 
mulher, tratou a Sogra., que voltou 
ao Reino cox:n menos de inteireza 

O ii na 
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Era vulg. na authoridade, que levára. O Papà ; 
para que a fua na6 padeceffe quebra. 
femelhante, bufcou apoio forte fobre 
que a firmaífe., e Ce confederou COID 
Filippe o Formofo,· Rei de França, 
para aa;nbos forGarem 'o Catlelhano a 
acceitar a Eaz, e a deixar livre a par .. 
fagem da Infante D. Contlan~a para 
Portugal. 

Foi nomeado pelo Papa para eC. 
til commiífaó com carad:.er de feu Le
gado o Gra6· MeA:re de Rhodes; pe
lo Rei FiJippe o ArcebiCpo dei Rheims 
para (eu Embaixador, que chegados 
a Caílella Ce Ceparára6, o Arcebifpo 
para ficar oeíla Corte., o Menre para 
paífar á de Portugal. Logo o Rei lhe 
deo audiencia ., em que aprefentou o 
Breve Pontificio., que foi recebido 
com reverencia filial, e admittidas rem 
contradicçaõ as admoeRações pater~ 
naes do Cbéfe vifivel da Igreja, que 
(lHe reconhecia fe encaminhavaõ á fe· 
licidade dos feus Reinos ., e ao bem 
da Cbriílandade de Hefpanha. Sem 
advertir neRa exprefiàó clara ,;ias boas 
inten~ões do Rei , o Legado refpon-
. . .. dco 
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C!eo com frazes altaneiras , conceitos Era rulC" , 
de ameaçar, com imagens de metter 
medo fe as ordens naõ foffem prom
ptamente obedecidas; iRo a hum So-
berano, que no nome de Bravo da-
va a conhecer, que clle lhe provinha 
tia condh;aó. Affim hia elle MinHho 
botando a perder hum tal negocio; 
porque Affonfo colérico lhe refpon ... 
deo: Que a mate ria de que Ce trata-
ya era puramente temporal , e fobre 
ella naá temia ameaças o Rei , que 
enava inllruido no modo de rebater 
é>s raios do Vaticano Ce no feu Rei~ 
no fuziJaff'e tempellades. O Leg~do 
mudou 'de eaylo., o Rei de tom, 
concluindo t que clle 'lhe faria faber 
()s fc:us deGgnios fegundo os cafos, e 
os tempos. 
. Refpondeo D. Affonfo á Carta do 
Pontifice, que elle attento á fua me,. 
ciaçaõ, que lhe era taó refpeitofa, 
cllava, prompto para eCquecer os juRos 
motivos c;le queixa que tinha contra o 
Rei de Call:.eHa; que conviria na 
paz , e nomearia. Commitfarios para 
trabalharem n~lla, com, a circunfpec .. 

i a6 
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E", ,uI,. çaõ neceífetria , com tanto que o· d6 
Cafiella fizeífe da fua parte' o mefmo.. 
e na6 duvidalfe ceder daquclles pon
tos, que a equitlade da juíHça o for
çava a nali recufar. O Legado voltou 
com e(ta refl'0fia a Caftella , aondo 
° Arct:bifeo já inclinára o. animo do 
~ei a ouvir as propoílas com goCl:o; 
e ambos efperáraó, que os Reis bel
ligerantes nomeaffem PlenipotencilTia. 
para a forma~õ do Tratado, que te~ 
.. e por preliminares huma tregoa. En. 
tre tanto nomeou D. AtronCo de Por .. 
tugaI ao Arcebifpo Primaz , que foi 
o inílrumento principal defia negocia .. 
Gaó por caufa da moleflia do Conde 
de Barcellos, que era o o.utro nomea .. 
no. Em Alcahí. [e devia6 fazer as con .. 
ferencias; mas as propoftai dos Em
baiXlldores Caftelhanos tiveraó tao 
p.ouco de acceitaveis, que os de Por
tugal rompêra6 a negociaçaó [em dar 
refpofia, e Ce recolhêraõ á Corte. Crer· 
cia o efcandalo de D. Affonfo ao paC
fo da fua julliGa , que mollrando-lbe 
por experiencia o pouco que com e}. 
la fe. embaraGava feu genro, lempa-

,: la-



DE PORTUGAL, Lrv .. xvr. 2.1 ~ 

lávra m:l .,ltem cumprimento bom, Eta vulg. 
O perfI,Jadio a alHar-Ce com o Rei 
de Araga6 para ambos fe declararem 
inimigos irreconeiliaveis de Ca(lel-
la. 

o Voltou o Legado a Portugal com 
. o projed:o de moderar a condlsaó do 
Rei., agora mais irritado com a re
tirada dos [eus Embaixadores. EIle o 
naCS quiz ouvir , e lhe mandou ref
ponder: Que ninguem lhe tiraria da 
ma6 as armas, em quanto o Rei de 
Catlella naó mudaífe de tom, de feo
timentos, e de conrluta.-' Huma refpof
ta ta6 decifiva naõ dava lugar a mais 
réplicas ; e o Legado marchou com 
eUa para a pÔr na bocea do Arcebif
po, que ajullára6 levaHa ambos aos 
ouvidos do Rei, e perfuadillo defif1.if
fe de huma guerra fundia , iniuriora 
ao feu nome, fatal aos Eaados, ró 
para os "Mouros feliz. Abrio D. Af- 133.9 

- fonfo os olhos , deo ouvidos á paz, 
cedeo da teima, e houve de convir: 
Que Ce efqueceriaó os damnos reci
procos caufados pela guerra: Que as 
Pra~as tomadas de huma, e outra 

par-
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Era vulg. parte Ceriaó reflituidas no ,roermo eP 
tado "I em que. Ce achavaõ : Que á 
Infante D. ConfranGa "I a feu Pai "I e 
parentes. q ue a quizeífem acompa
nhar a Portugal "I fe franquearia I( 

paífagem pelas terras de Cafl:elJa : 
Q~e a Infante D. Branca voltaria p~ 
Ta dle Reino com o feu dote, vif
ta a inhabilidade ~ que' tinha para o 
o matrimonio: Que o Rei deflerra .. 
ria da Corte a D. Leonor de Guf
lllaó, e trataria a D. Maria com as 
honras devidas a fua mulher , e a 
l1uma Rainha: Que nenhum dos Rei' 
contratantes ajuflaria, Tratados com 
os ~louros Cem OS fazerem Caber hum 
ao outro: Que o Rei de Araga6 fe 
quize(fe poderia acceder a efle Tra· 
tado , que ambos os Principes affig
Ilúraó. 

Alvoroçáraõ-fe gofiofos os pó vos 
de HeCpanha com a conclufaô da paz, 
que ou accommodaria as inquietaGões 
dos lVl<lUros de Granada , e A frica , 
ou elles fe conduziria6 mais reporta
Jos. Em Portugal foi o prazer extre .. 
mo com a partida de D. Branca para 

eaf. 
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Cafltlla, que na6.deixava êfperanc;as Era·WI,.,". 
ao Reino de lhe dar hum fucce{for : 
Com a chegada da Infante D. Conf· 
,anc;a, no anno feguinte, trazida por.' 
eeu mermo Pai, que augmentou' pc .. 
Ja fua" prefença a complacencia . das 
feaas, e alegrias públicas. Na Sé de· 
J..,isboa " aonde foraó Oi noivos cotU' 
buma das comitivas mais brilhantes, 
que até, entaó fe tinha6 vifto, rece
pêra6 do feu Bifpo D. Joa6 . AfTonfo 
de Brito as bençãos matrimoniaes. 
Mas o Tratado da paz, pelo que 
refp~ita a D. Leonor de Gurma6 , de 
prelfa Ce vio roto: que o Rei amall
te. teve em menos naõ obrervar o 
{agrado do juramento, que fopportar 
p pezo da faudade. Tornou D. Leo· 
nor a apparecer na Corte: Aaro fu
neRo , que nas apparencias de vir. 
to[o, occultava realidades de pe(U .. 
lente. 

D. Affon[o occapado do amor 
terno, e violento, ufa com '8 Rainha 
.da antiga indiff~renc;a', que' eeU" Pai 
lhe argue com a lembranc;a do Tn
tado d.a paz ainda frefco. Para com a 
. . Ilai-
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&ra1ll1l,. . Rainha clle fe modera; mas D. Le~ 
nor na6 fabe da Corte. A de Portu
gal gozava bum prazer extremo pela 
prenhez da Infante., que no anno de 
caCada moarou indicios da habilida. 
de de Cer Miti. No Rei re equkrocolJ 
eaegoflo com o funo da inclinaGa~ , 
que o Infante já molhava a D. Ignez 
de Caaro: D-.ma formofiffima" igual;" 
mente ilIunre , que prendada. filha 
de D. Pedro Fernandes de Calho. 
que na companhia da Infante viera 
com o emprego de Dama, e tinha 
ql1alidades de Rainha, dotada pela na
tureza fem lhe ferem nece{farios pa· 
ra infinuar-fe nas vontades os Coccor .. 
rO$ da fortuna. ou os auxilios do 
favor. Teme o Rei, que a paixa6 
fe declare., e mude para Portugal o 
theatro de Canella; mas com provi. { 
<lenda aos fúturos contingentes, elle 1 
intenta embaraçar o Infame com o 
impedimento de Compadre., e diC
poenl, que a formora Ignez eleve da 
Fonte bautifmal ao Infante recem-naf· 
-cido D. Fernando., que foi o Succer. 
for de eeu Pai pela m,orte do pri-

mo. 
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mogenito D. Luiz , que Ce diz nar- ErhuJg.' . 
eeo neie anno. Mas o movimento 1340 

el1:rondofo dos Mouros já na6· nos per" 
mitte dilatar mais na narra~a6 dos ne .. 
gocios civis. 

Ali-Boacen·'1 Rei de Marrocos, 
que.em 1 H3 mandára a feu filho Aben
Melich fitiar Gibraltar, e eIle fe COll-

duzio· de modo, que encheo ai me
didas de feu Pai: El1:e Barbaro o tem· 
po que durâra6 as defavenças palfa .. 
das em Hefpanba, foi aliílando ·hum 
Exercito prodigiofo para vir á. fua 
reconquil1:a com o pretexto de· foc
correr o ReI de Granada. TódM os 
Reis do nolfo Continente Ce a"lfu(U
taiS do écco dos aprel1:os antes de ve
rem a face do perigo, que havia dar 
o primeiro golpe em Caflella. O (eu 
Rei bellicofo , que media a defpro
porçaiS das forças, antes que eItas Ce 
unHfem a Aben-Melich, que. corn 
groffas partidas talava a campanha: D. 
Affonfo a fangue , e fogo entrou pc .. 
lo ReLno de Granada ; devatlou tude) 
até ao Ef1:reito ~ e com prc?as impor .. 
lantes veio marchando a Sevilha •. 0-. 

. Joa6 
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Erl'VUI""Joaó ManoeI, e D. Joa5 NUhes de
Hero neíla expediçaó obráraõ Dura- . 
vilbas, que tiveraó por coroa a der
lOta, e a morte do Prindpe Melich 
em huma forpreza gentil, que en
cheo os CaClelhanos de gloria; que 
defdfombrou Hefpanha do primeiro 
fuílo. . 

O Rei 'de Marrocos na perda do 
filho converteo em defefperaça5 para
obrar fem medida, a que Có devera 
fer dor para- Ce conduzir com acordo. 
Em quanto elle llaó parte, manda dar 
!uollras da fua coleta a Hefpanha pe
lo bravo Capitaõ Albotui com tres 
mil cavallos , que foraó defpojos de 
outra forpreza. Humas a outras fe Ce
guiaó as viétorias a favÇ>r dos Chrif
táos; mas as prevenGóes de Granada 
juntás á ameaGa da paífagem do Rei 
de Marrocos com forças taó efpanto
Cas f . que Ce compunha6 de 70 mil 
cavaJlos, e 400 mil Infantes ~ traziaó 
os animas Cufpen[os entre o medo, e 
a' irrefo)uçaõ. O Rei D. Affol1fo re
cebe. o niCo naó efperado , de que a 
armada numerafa de Afriel pojava 

geu-
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~nteem terra: por todos os portos Eta tU". ; 
00 Eíheito ; e porque o repente, a . 
prelfa, o fufio o opprime ,eUe cul· 
pa o feu Almirante Tenorio, que por 
froxo ,por infiel, 'ou por, comprado 
oatS impedio com as forças navaes im. 
proporcionadas' a ,palfagem d~ Barba~ 
ros. Sua mulh.erc D~ Elvira, '1ue Cabe 
efia qaebra da h01lr.ado ma;rido no 
conceito do Rer, o avira para cuidar 
nos meios' de CoI da 11 a , antes que paf. 
{e a julgar.fe por demonílraçaó o que 
até enta5 era 'idéa. ' . . ': 

Teno.rio, ferido, na~alma: pela: 
nota injuaa fobre os feus deveres 
fempre brilhantes , fem mais exame 
{e lança com poucas galés Cobre :as 
innumeraveis dos Mouros em fua com
paraçaõ ; combate até morrer" para 
que Ce vifi'e nada devia á honra quem 
dava tudo por ella. A fua cabe'1a" ar':' 
yorada em huma lan~a , foi o' eHan .. 
darte, quelevoo ao Reidc.; Matro~ 
cos a noticiada viétoria. D. Affi;nfo 
conaernado abatczo a altivez á necef .. 
fidade, as ,efq~iyaDças cedêra6 ao te.a 
mor, e rog~u á Rainha., p. l\1aria 

pe-
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I .. "la· . pedi1fc a, feu . Pai, o foccorretfe com 

a armadlt, que tinha, prompta em UC
boa. Ellâ o fez p.elo .. feu Chanceler 
~lór Va(co Fernandes i mas o Rei t 

que Cabia aproveitar as occalió,es pa
ra feavantajar nOI delignios, o der .. 
pedia :logo com eílarefpofia de pala
vra: Dizei á Rainha ,: que eUa como 
mulhei" 0.6 neceflita. armas., nem ga
lés; que Ce as preciCaife Cem demora 
as, remeteria; que fe fcu marido .como 
h()(llClll tem diifo neceflidade, que ne
goceie comigo; que. 'Ce porte como 
deve; que eu me .·conduzirei como 
fou . obrigado. Com éfia' reCpofi. Cc 
leCol veo . o Cafiel hano . a efcrever do 
feu punho ao Portuguez , . que Cem 
perdi de. tempo .mandou fabir o AI. 
mirante Peçanha com a armada .de Lif· 
boa. A fua· demora lIaS portos de SaeS 
Lucu , '.e de Sevilha para e(perar as 
galês de Cafiella ., Aragaó., e Geno .. 
Vil foi ~ tatlla., que os Mouros a rCLI 

falyo. p~fiár/Jõ em Hefpanha, e mar
~háraQ .fobre Tarifa com o grande ex. 
ereito, que fica dito, para principiar 
as opcrilqóes •. 

Qui-
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, Quizera O Rei D. Affonfo paC .. Era wlg. 
rar em pdToa a Portugal p.ara fe va .. 
ler das boas vontades de feú, Sogro, 
e. fazer com clle cauCa commua a de-

o fenfa da fua Coroa. Os Eilados do 
Reino o impedem , e fiaó efia com
mUfaó da Rainha D. Maria ,que vem 
a Evora 't aond~ feu Pai Ce achava, 
para com lágrimas de filha 11\over 
bum peito bravo; com o l'efpeito de 
Rainha indinar hum coraGaó grande; 
com a afflicçàõ de pertendente C!l1ter
Decer hum eepirito jl:l(\o; com o zé .. 
lo da Religiaõ inflammar hum' peito 
Catholico; como mulher pouco obri .. 
gada a Ceu marido fervir a Cua magÍla .. 
nimidade de e(\imulo a huma alma he
róica. Seu Pai :t ouve reCpeitofo , 
aballado, commovido, e lhe refpon
,de terno, affavel" e mageíloCo: Se
nhora, Filha; ne.nas duas vozes vos 
refpondo a quanto me propondes': 
Como Senhora vos obedeCjo .I.quan": 
to me mandais~ 'Como Filha .coDder
cendo a tudo o que me pedis: as for .. 
ps todas de Portugal com o feu Re~ 
na teaa , os mCU$ ~a1fallos çoroigo 

. com 



224 HISTORIA GERAL 

E~ .. "ulg. com todo o cabedal, fangue , e vida 
já ,marchamos a fervir~vos : recolhei
)lOS, e dai parte a volfo marido, de 
'1 ue D. Affon[o com os Portuguezes 
Cabe a' defender (:allelIa, ou amor
l·er por eIla. A ellas ultimas vozes 
formára6 o écco as lágrimas de com
placencia da Rainha , que na6 quiz, 
demorar a feu marido huma nova taó 
alegre, e partio para Sevilha fem de. 
J;Uora . 

. Foi ella taó agradavel ao Rei 
D. Affonfo , que o fez determinar a 
vir a' Evora em' peHoa ; mas [aben
d~o os nolfos Reis, o foraõ eCperar 
a Juromenha, aonde conferiraó, e 
D. Affonfo lhes repre[eotou o grande 
número de Barbaras; o esforCjo com 
que batiaó Tarifa; o valor heróico 
com que fe defendiaó os cercados; a 
prefià, que [e ncceffitava 00 foccor
ro; ,a c~lOfiança, que elle tinha em 
hum alHada , que além de tal Rei, 
era Pai. D. AffonCo lhe refpondeo 
Jlefies termos breves, e precifos: Eu 
(reio quanto crê, c enlina a Igreja 
Santa, ehe o mermo que crêraó 

os 
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OS Reis meus predecelfores , que a Era vuJ,~ 
. nada perdoáraó para exaltar· a Fé: 
Eu porque naô hei de imitallos no 
que eiles fizeraó ? Com o mefmo 
zelo afurmo, e juro, que palfarei a 
Cafiella com toda~ as minhas forG3s, 
e confiado no auxilto do Redemptor, 
que nos remio, na6 metterei a erpa
da na bainha em quanto na6 pizar 
aos meus pés os foberbos cóllo~ t.:!~s 
Africanos. Com dias palavras., e 
promelfas fe partio o Rei de Caf
tella ta6 fatisfeito., que já lhe pa
recia ter lido no femblaote do de 
Portugal os fucceffos da viétoria, 
que o Ceo ·lhe tinha preparado. 

TOM. Ir. CA; 
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C A P I T U L O V. 

Parte D. Alfonfo em joccorro do 
Rei tk Caflella contra os Mou

ros., e ganha a bat41ha 
do Salado. 

DEsPEDIDO de Juromenha o Rei 
de Cafi.ella., D. Affon(o de Portugal 
mandou aviros a todas as Provincias 
para marchar o Exercito a Sevilha por 
denacamentos para melhor commodi
dade nas paíTagens. Elle Cedefpe<lio em 
Elvas da Rainha D. BriteS'., dos In
fantes feus filhos, e com mil cavallos., 
que levavao os Fidalgos mais iIluílres 

. do Reino., Ce adiantou ao exercito 
para chegar a Sevilha, que havia Cer 
o Quartel General. Por todos os tran
fitos foi elle vendo bem obCervadas 
as ordens., que o Rei de Caílella dei
xára., para que trataífe~ o de Portu
gal como ao [eu mermo Soberano., 
as fuas trópas como nacionaes., e to
das as defpezas á cufia da fua fazen
da. Em Sevilba o recebêraó entre ap-

. plau-
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plauCos de triunfante antes de entrar Era vulg. 
na batalha. Como o tempo era pre-
ciofo, e nociva a perda dos inflames, 
juntos os Exercitos fe confultáraõ as 
expedições da campanha. Os Portu-
guezes feguíraó o voto do Arcebi[po 
de Braga, que propunha [e deviaó ir 
atacar os inimigos em campo aberto. 
Os Cafie1hanos queriaó, que as forGas 
fe con[ervaífem unidas, [em arrj[cal-
las, para fu(1entar' a defenfi va con-
tra hum poder tantas vezes tupe-
Tior ~ que fazia outra qualquer re[o-
lUGa5 fer eIla huma temeridade. 

O Rei de Portlllg<11 atalho_u a di-' 
viCa5 , e poz attento o conCelho fal
Iando nefie fentido: Eu naó vim de 
Portugal para fer tefiemunha das vi
dorias dos Mouros em Cafiella: Que 
diraó as idades de dous Reis das IIef~ 
panhas, que víraó render Tarifa aoS 
Barbaras ~ elles paífearem triunfantes, 
e nós naó tiràrmos as efpadas das bai
nhas? Que juizos fará o mundo de 
dous Dominantes de vaífal\os intrepi
dos , que [e Iigára5 para fu(lentar 
contra Ali-Boacem a" guerra defenfi.:. 

P ii Vi? 
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Eta \lulg. va? Eu venho a vencer, ou morrer; 
a falvar Tarifa corno fe foífe Lisboa: 
a grande quantidade de Sarracenos 
naó 1105 eCpanta, que nós fomos def
cendentes de homens coUumados a 
vencer eUes Barbaros fcm contar nú
mero; mas offerecendo os peitos aos 
deCólggravos da Religiaó, que vence
dores , ou vencidos fempre nos faz 
triunfantes: As forGas haó de arrif
car-fe pela reputaGaõ, quamo mais 
pela injúria: Se houver quem naó fi
ga o meu didame em buCcar o ini
migo, Eu com os meus foldados mar
charei a elles: fe vencer, toda a glo
ria Cerá notra; Ce ficar vencido., Eu naó 
tenho a quem dar contas. « Ao ouvir 
» eUas vozes faltára6 os corac;óes dos 
» valeroCos, que efperavaó impacien
» tes a chegada do formoCo dia, já 
» brilhante na fàce do Rei. » 

Mandáraó os Reis deCafiar os 
Chéfes dos Mouros para a campanha 
raza, e foraó feguindo com marchas 
lentas os Emmi1farios para efperarem 
das Provincias os muitos reforGos., que 
vinhaó em plena marcha. Ali-Boacem 

quan-
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quando recebeo pelos Heraldos o Era vuJg~ 
Cartel dos Reis., que lhe ddva5 a ef. 
colher., ou huma batalha em campo 
aberto., ou levantar o fitio., e voltar 
para Africa ; o coraçaõ prefago Ce 
deixou aífaltar do temor, e pedio 
aos Cabos o aconfelhaífem finceros 
qual dos partidos mais lhe convinha. 
O choque dos juizos foi entaó o pri-
meiro combate; mas o Rei de Gra-
llada., que depois de huma viél:.oria 
lhe ficava o campo livre para muita~ 
conquillas pro paz a Ali-Boacem eae 
expediente; perfuadindo-o., que fe-
guraífe a fua pe{foa no centro do ex· 
ercito ., e deixa{fe os foldados defaf-
fogar o ardor da fede no fangne Chrif-
taó. Tomou-fe a deciCa5 da batalha, 
e no dia 27 de Outubro aviíbraó OS 

Reis o arraial dos Mouros., que ef-
tava dividido em dous exercitas., o de 
Marrocos a hum lado., no outro o de 
Granada., que havia6 marchado ao 
campo com o rio Salado na frente, 
deixando bem guarneddos os apro-
ches de Tarifa para conter os fitia-
dus. 

No 
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Erpulg; No dia feguinte., depois de man-
dado hum bom troGo de gente re
forçar a guarniçaõ da PraGa, que ha
via íahir na occatiaõ da refrega ata
car a reta-guarda do inimigo ; os 
Reis formáraõ as fuas trópas na mef
ma figura da dos Mouros, o de Caf
tella ao J~do direito para atacar o Rei 
c;l~ Marrocos nos planos, o de: Por
tugal para envellir o de Granada pe
los montes. Além da peífoa do Rei ., 
cobriaó a noifa Alà o Principe de Ca[
tella D. Pedro 1 D. Joao Affonfo de 
Albuquerque., e (eu irmaó; D. Pedro 
Fernandes de CaCho o da Guerra; D. 
Diogo de Raro; o Arcebiípo de Bra
ga; o Prior do Crato D. Alvaro Gon
çalves Pereira, e feu fiho D. Rodri
go; D. Gil, F emandes Mefire de Sant
lago; os de Chriílo, e Aviz com ou
tros grandes Senhores, e Fidalgos. 
Levava a Bandeira Real D. Gonçalo 
Çorrea de Azevedo., neto do Meílre 
D. Paio Peres , que baílava a lem
brança do Avô para o fazer digno 
deCla honra por muitas razócs mere
cida. 

Aos 
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Ir' Aos lados do Rei de 'CaA:ella Era .... 
11 cobria6 a frente do exercito feus qua-
lt tro filhos naturaes Henrique, Fernan-
~ do. Fradique , e Telo ; o Marquez 

de Tortora filho do Rei de A raga6 ; 
D. Joaó Manoel, Principe de Vilhe~ 
na , Pai da nolfa Infante D. Confino .. 
ça, com todos os Ricos-Homens, e 
Grandeza de Cafiella. Feitas efias dif. 
pofiGóes, os Reis, Cabos, e a maior 
parte dos exercitos gafiáraõ a noite 
em atlos de Religiaó edificantes, que 
applacáraó o Deos das Batalhas; e ar
\Porado na frente o Efiandarte precio
fo do Santo Lenho da Cruz 'i anteS 
de romper a marcha anhnáraó os Ché
fes aos feus foldados.O noifo Rei., 
que fizera avirar os Portuguezes, naó 
queria na batalha covardes; que Ce 
alguns Ce Centiaó faltos de animo pa
ra ella , Ce reti raffem ao arraial, e 
naó houve hum ró, que a efia ordem 
fe move1fe : Elle Ce pÔz na fua vã
guarda ., e fallou affim: Valerofos 
Porcuguezes, na6 vos animo para a 
batalha, que já rei as difpofi~6es com 
que eilais para ella: Lembro-vos (6, 

que 
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Era vulg. que a caufa he da gloria da Religia6, 
da liberdade da Patria , da reputaçaó 
das armas : que toda a Hefpanha ef
tá expeétadora delle fucceffo., que 
nos trouxe de cafa para nelle mollrar
mos o que fomos: Etles Barbaros Ca6 
filhos d"s rue[mos ~ que nolTos Pais 
atropelIáraó; vós filhos dos vencedo
res., elles dos vencidos: outro tanto 
eCpero digaó de vós os volTos netos, 
quando fizerem lembral1~a defie dia, 
que as vorras fasanhas deixaráó gra
vado em laminas immortaes : as· ida
des naó o apagaráó da memoria dos 
homens. 

Dado O final de romper a mar
cha., que era adorar o exercito por
trado em terra a Relíquia do Santo 
Lenho., e logo invocando o Nome 
adoravel do Redemptor envellir a paf
fagem do Tio Sala do ., que dividia os 
dous campos: ao fom dos inllrumen
tos , e vo~es de corage , princi pia 
hum dos combates mais horrendos., 
que [ullentáraó as nolTas campanhas 
em muitos reculos. Ao mermo tem
po atadraó o Rei de Portugal ao 

de 
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ele Granada, ó dé Caaella a Ali-Boa- Era vulg. 
cem com furor taó indiainto ., que 
todos os braços moaráraõ bem fel: 
Hefpanhoes. Começou a batalha triun
fo ; porque a obfiinaGaõ tumultuaria 
'dos Mouros na retiaenda ao valor 
ordenado fuaentou a carnagem, que 
na fenfi vel diminuiGaó das trópas foi 
aterrando os efpiritos, que combatiaó 
perdendo vidas, e terreno. Percebêraó 
os Portuguezes eaa vantagem, e co
mo Leóes derramados, apertando 'os 
punhos, foraó multiplicando OS efira
gos ; mas como o lugar dos mortos 

,era logo occupado por muitos vivos, 
que fahiaó de huma multidaó, que 
parecia da me[ma diminuiGaó fe re
novava; o conBiél:o durava muitas ho
ras., e já cançavaó os poucos de matar 
a tantos. 

Aqui fucc.edeo hum cafo., que 
nos hia chegando á {ituaçaó de per
der-nos. Os desfallecidos de forças, 
mas na Fé vivos., bufcáraó com os 
olhos o feu conforto na Cruz do San
to Lenho, que naã víraó no campo. 
Os Mouros haviaó aprHionado o Pa-

dre, 
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Era _I,. dre, que a condulia. O Rei, que 
percebeo a commoGa6 , e desfalleci
menta das trópas, ordena a tres ca
valJeiros bravos da Ordem de S. Joaó 
bufquem a Cruz, e a arvorem na 
face do exercito. Elles Ce lanGaó ao 
centro dos Barbaros com o impeto 
do raio, que nada reflíle; arranca6-
lhe das mãos o Padre ; mo'O:ra6 o 
ftnal do triunfo, o Madeiro aonde 
reinou Deos, e com a viíla deíle au· 
xHio recobrados os alentos , o confli

. ao nat) he batalha , he viétoria ; a 
ordem de vencer naó ufa de mais diC
ciplinas, que matar. O Rei de Gra-. 
nada foge com tanto acordo, que 
foi parar no interior dos feus Eíla
dos. Os Ceus va 11'a II OS , que Cabia6 cor
rer, o acompanháraõ: os mais foraó 
defpojo das no1fas efpadas; viétimas 
do n011'o odio. 

Já 'vencedor o Rei de Portugal 
marcha va a congratular-Ce da viétoria 
com o de Callella ~ e vê, que a batá.
lha ainda dura. Em todo o campo 
naó fe deCcobriaó mais que eCpeéta
culos á humanidade trHles , ao furor 

gra-
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gratos. Os Reis de Callella, e Mar- Era vulg. 
rocos, que e(l:avaó vendo o nafTa 
triunfo, rompêraó em affec10s eara-
nhos. O de Marrocos arguia de co-
varde o de Granada, que pela co-
1"oa dos montes buCcava a falva<;ao na 
fugida. O de Cafiella, que obfervava 
as gentilezas do de Portugal ~ picado 
de efiimulo generofo., quiz lançar-fe 
ao inimigo como foi dado commum., 
f)ngular no valor. O Arcebifpó de To-
ledo o deteve., e naó confentio., que 
largaífe o [eu pofio. Quando o Rei 
fe movia em foecorro do exercito em
penhado de Cafiella., fahiaó de Tari-
fa mil cavàllos, e quatro mil Infantes, 
que Ce lal1<járaó á reta-guarda do de 
Marrocos como furias ., com alentos 
divInos de valor mais que humano. 
O bravo D. Joaó Manoel pelo cen-
tro dos efquadróes Africanos já ven-
cia fem viétoria; achava inimigos., 
e matava [em refifiencia., á face do 
feu valor tudo abatido. 

Com a chegada do Rei de Por
tugal viétoriQCo ao campo de Ca(l:ella, 
a batalha até entaó teimara , paífou 

a 
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Ela vulg. a Cer derrota.completa. Ali-Boacem, 
que do alto de hum monte obCerva
va o deCalento dos Ceus, a mortanda
de horrivel, o abatimento d~ armas, 
ellava extaético, e indeterminado fem 
faber reColver-fe a fugir, a morrer, 
ou entregar-Ce. N eae expaCmo o Coc
corre hum bravo Turco chamado AI
caraz , e lhe aconfelha Ce retire a A 1-
gezira '. para nas galés palfar a Afri
ca , otTerecendo·fe com hum troço 
de cavallaria, que commandava ., a 
pollo em Calvo naquella Cidade. To
rnou elle etle conCelho ; [alvou-fe 
com poucos em Algezira, e na mer
ma noite palfou o Ellreito para che
gar a Marrocos primeiro que a noti
cia da fua derrota, e atalhar as COll

fequencias com a preCença. O reO:o 
do exercito ficou morto, ou cativo: 
perda, que Ce Cabe a 4ooi> homens, 
que dizem mortos; mas eeles os con
taó as melhores opiniões por 200l>: 

outro igual número feria o dos priíio
neiros , Ce he que o valor enfureci
do Ce oecupou \las duas aC<jóes de 
matar, e prender. Etla foi a memo-

ra-
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ravel batalha do Salada vencida a 28 Era vulg. 
de Outubro de 1 340 : Dia fauílo, 
que a Igreja Santa etemira com a me-
moria annual deGe triunfo, para que 
vozes [agradas animem o pregaó da 
fama. 

A nofTa cavallaria [eguio os fu
gitivos enCapando as lanças até huma 
legua de Algezira , aonde a _deteve 
o rio Guadamexil. Recolhidos os Reis 
ás Cuas tendas fe dobrou o goílo da. 
viétoria com a certeza , de que em 
ambos os exercitas os múrtos naó paf
fa vaó de vinte e fi 11CO : A ccidente 
opportullo para milagre, com que o 
eco quiz fazer evidente, que toda a 
gloria era rua , 065 os inílrumentos. 
Ficáraó cubertos os campos· com o 
abarracamel1to dilatado dos Barbaras, 
taó providos de tudo, que a vulga
ridade fez perder a efl:imaCjaó ás ri
quezas. No faque faraó defapiedadas 
as mortes nas Mouras infelices, que 
[eus maridos naó {ouberaó defender, 
e entre dIas, o de{acordo tirou a vi
da á Rainha Fatima, mulher de Ali
BQacem , e a dous meninos [eus fi-

lhos. 
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Erl vulg. lhos. Outros Infantes fidraó cativos. 
e com elles Abohamo, que o Rei dé 
Portugal tomou com as f uas mãos, 
e foi o defpojo, que da batalha trou
xe ao feu Reino. Elle· fe contentou 
com a gloria; que as riquezas Ce ef
palháraõ por Canella, A ragaa" e 
ltalia, e pela Europa a reputa<;aõ Por
tl1gueza. 

Dizem que o exercito Catholi
co Ce compunha de lOO~ homens; 
e fe affirma, que Canelhanos eraô 
4od;: fegue-fe, que o reno eraa Por
tuguezes com algumas trópas de Ara
gaó , que conduziria o Infante D. 
Fcruando, Marquez de Tortofa. To
do elle deo graGas a Deos no meC
mo campo da batalha, e depois mar" 
chou para Sevilha com todos os pri
fioneiros, bagagens, e defpojos, que 
na entrada da Cidade defpertáraõ a 
memoria dos triunfos da antiga· Ro
ma. Quanto nos defpojos havia de pre
dolo, que podia refu[citar a cub.iGa 
dos Diogenes, e Cataes , o Rei de 
Canella mandou pôr na prefença do 
de Portugal.; pedindo-lhe eCcolheffe o 

que 
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que quizelfe; que tudo era feu, por- Era vu}g. 
que na viétoria tivera a melhor par-
te. Elle lhe refpondeo: Que viera a 
Hefpanha bufear gloria, e na6 ouro; 
fervir a Religiaó, naó a enriquecer-
fe; moarar- Ce Pai, naó mereenario: 
Que guardalfe tanto cabedal para re
fareir as defpezas , que tinha feito: 
Q,ue elle naó queria da viétor(a mais 
troféos , que o Infante Abohamo, 
que prendêra pela fua rnaó ; as ban
deiras, e armas do Rei de Granada, 
CJue elle vencêra, para nos Templos 
do feu Reino pendurar efies truféos, 
que nas idades futuras foífem defper
tadores da memoria para os applau
fos , efiimulos do valor para a imi
taça6. DefpediJo eI Rei de eeu genro 
o de Cafiella, que o acompanhou fó
ra de Sevilha nove leguas, veio a 
Ellremoz , aonde o e[perava a Fa
milia Real, que o recebeo com al
voroGo dobrado pela peífoa, e pelo 
triunfo. 

Muitas , e felices fora6 as con
fequencias da grande viétoria do Sa
lado. O Rei de Call:ella ua6 defpio as 

ar-
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Era vulg. armas, e o de Portugal por mar ., e 
terra naó celfou de lhe mandar foc· 
corros ., que desbaratára6 os Mouros 
em outros combates; fizeraó várias 
conquitlas nas fuas Praças, e depois 
de hum fitio bem porfiado renderaó a 
de Algezira , que foi huma das van· 
tagens mais importantes deaas idades. 
Mas em quanto em Hefpanha fucce· 
diaó eaas couCas, Portugal fentia a 
perda do feu Infante D. Luiz, que 
gozou a vida para experimentar amor· 
te ; e o flageJlo dos terremotos ., 'que 
nefie Reino bordado do mar, que 
lhe quebra o terreno., fazem impref· 
faó mais fone ., como nós o experi· 
mentámos em 1755 , e o referem as 
Hifiorias de todos os tempos. Nas rui
nas que caufou hu m delles, ficou Ce
pultado o nolfo Almirante Manoel 
Peçanha com dôr univerfal da gen. 
te de. merecimento, que pelo defte 
grande homem avaliava a fua perda. 
Já nós dilfemos ., que a Infante D. 
Confianc;a trouxe de Cafiella a for· 
mofa Ignez com a prerogativa de Da· 
ma, e com a cftimac;aó de parenta: 

. Q.ue 
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Que o Infante D. Pedro tanto Ce ren~ Eravulg •. 
deo á fua belleza, que fobre as atten .. 
ções da mulher, e o refpeito do Pai, 
deo preferencia ao amor , que logo 
veremos fer em Portugal aífumpto de 
novas lattimas. 

C A P I T U L O . VI .. 

Morte da Infante D. GOf!/lanfa, amo
res do Infante D. Pedro cQm D. 
19nez de Gaflro ,e fJUtros fucceiJos 
de Portugal1l0s annos Jeguinus. . 

COM golpes de felicidades, e der
graças bate a Providencia aos cora
ções ') para que a alternati va dos fuc
ceifos naó deixe .exaltar os homens Co
bre a terra. Efta diverGdade teceo o 
U.einado de D. Afionro IV., que re· 
colhido agora ao feu Reino, rodea-. 
do de gloria, cheio de applaufos, hum 
alfumpto das admiraCjóes da fama: EI
Je entra a femir em pezares domeíH
cos os effeitos da humanidade , de 
que [eoaó ifentaó as Coroas. Era gran-

TOM. Ir. Q de 
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de a amicc;aó dos feus Reinos pela re-· 
petÍ(iaó dos terremotos ; a fua inex
plicavel pela defconfola~aó da Infante 
D. ConfianGa , que vivia cioCa; peja 
inquietaçaõ do Infante, que fó refpi
rava amor; por controverfias com al
guns Bifpos de que fe receavaó coore
queneias; pela continuaçaó da guerra 
dos Mouros com Canella ~ que fem
pre o trazia cuidadofo. A Infante de .. 
pois de cafada. havia dado filhos ao 
malogrado D. Luis, a D. Maria, e D. 
Fernando, que fui o afilhado de D. 
Ignez de Calho para cortar o laGo do 
amor com o vinculo do parenteCco en
tre ella , e feu Pai. 

Senaó foraó as debilidades da na
tureza depois do parto de D. Fernan
do, o amor de D. Confiam;a par. 
com feu marido, e o ciume que eI
]a concebeo contra D. Ignez, cootri
bu{raó muito para abbreviarem os dias 
de fia Princeza. Elia morreo: por eae, 
ou aque))e modo a caufa da fua mór
te foi o amor. D. Pedro, que roube 
afTedar huma viveza de faudade infof
fril-e! defpertada pelo lugar, aonde a 

10-



DE PORTUGAL, LIV. XVI. 243 
Infante fallecêra; determina mudar Era vul,. 
de domicilio, e elege Coimbra para 
fua Corte. Os extremos de pezar, as. 
lágrimas de fentimento, que derrama. 
va D. Ignez de Caaro ua morte de D. 
Confianç3 , D. Pedo as enu'anhava 
no coraçaõ, já para o reconhecimen. 
'to, logo para o agrado. Ainda que 
.ffiiéta ,eHa naó tardou em tomar par-
te nos feus deli rios , e com o intereC-
fe delicado, que a levou a promov.er 
a fua inquietac;aõ, eUa o adoça, ali· 
via-lhe a dôr, e acceita-lhe os extre-
mos. O Rei quizera remediallos an-
tes de chegarem ao efiado de incura-
'Veis ; mas os muitos negocios, que 
fobreviéra6 , [enaó efquecêraõ , di
vertiraó o cuidado a outros obje-
dos. 

Hum dos mais important,es foi 
o caramento da Infante D. Leonor, 
que o Rei D. Pedro de Aragaó, ef
undo viuvo de D. Maria, filha dos 
Reis de Navarra 'I pedio a Portugal 
fugerido pelo Principe de Vilhena D. 
Joa,() Manoel. A morte de fua filha a 
Infante D. ConClal1Cja teve .elle por 

Q, ii bum 
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Era vulg. hum golpe, que temeo rompelfe a· 
fua alliança com a nolfa Coroa; e co
rno fempre fe receava de fua inimi
ga D. Leonor de Gufmaó, que priva
va com o Rei de Caflella corno d'an-
tes, importava-lhe muito a notra ami
zade .. que intentou fazer commua en-: 
tre eIle , e o Rei de Aragaó pelo ca
[amento defle Principe com a nolfa 
Infante, e pelo de [eu filho D. Fer-
nando com D. J oanna , filha do In
fante D. Ramon Berenguer. Soube el
Ie levar ávante as ruas idéas , fazen
do capacitar D. Pedro, corno o Rei de' 
CaflelJa poderofo, triunfante dos Mou
ros , fem poder ter focegadas as ar-o 
mas , e rendido aos diétal11es de D. 
Leonor, eflava refoluto a conquiílar
Praças nos Eflados dos Reis vifinhos 
para com ella"s formar patrimonios aos 
filhos baílardos, que tinha da mefma· 
D. Leonor: Que os delle D. Pedro, 
e os de Portugal era6 os ameaC)ados ,i 
que deviaó prevenir-fe: Que o meio 
mais vigororo era alliarem as duas Co
roas pelo dito csfamemo; e que elle 
da fua parte entraria na liga com a 

obri-
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obri gaçaó de ter promptos dous mil Era vulg. 
cavallos, e vinte mil infantes. 

Conc1uio-fe o infeliz cafamento 1347 
de D. Leonor com D. Pedro o Cruel 
de Aragaó. Foi eUa recebida em Bar. 
celona entre os lutos do Infante D. 
Jayme morto no dia antes; na oeca-
fiaõ de huma pene, que devanou o 
Reino de Aragaó; no meio de humas 
Cortes tumultuofas , que eUa temeo 
fe conc1uiífem com a fua vida,> e de 
feu marido pela intolerancia de tan-
tos vaífallos, que olhavaó ao ~ei co-
mo hum verdugo :. Prefagios 'triíles 
da fua pouca ventura, que principiou 
a defcubrir-fe na perda da faude , e Ce ' 
confumOlou no mermo anno de eara-
da com a da vida rem deixar gCfaGaó. 
Senti o D. Affonfo a m6rte dena 6ll1a, 
que enimava, e eIla foi huma das 
caufas, que fez lembrar regundo ca-

. famento para o Infante D. Pedro pe
la pouca fegurança da fucceffaó do 
Reino nos dous Infantes tenros feus 
filhos. Os Prelados., e Grandes , for~ 
fe elle por ar de Corte, por intereJfe, 
OU_ zelo, o trouxéraõ á memoria ao 

Rei 
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Rei reu Pai .. e reforçára6 o arbitrio 
com a ponderaGa6 , de que elle feria 
o exp'ediente mais aaivo para o ln. 
fante efquecer o amor de D. Ignez de 
CaRro .. que fenhora do feu coraGaó 
o arrancava com doçura de Lisboa pa. 
ra Coimbra .. e a politica com vi 0-

lenda o trazia de Coimbra a Lisboa. 
Fizera6-fe propoRas ao Infante. par. 
que a fua vontade efcolhelfe na Eu .. 
ropa fegunda elpofa, ou a JubmeteC .. 
fe a feu Pai pará eUe fazer a eleiGaõ., 
que feria bem conforme áprudencia, 
e raza6 de ERado do feu Reino. As 
repulfas do Il1f.lOte era6 tantas a ena 
propofia, que quando devêra6 pÔr 
vigilante o cuidado para cortar as di .. 
Jaçóes \ as muitas que fc 16e concedê
raó fota6 occafiaõ da amizade lograr 
os 'defignios • 

. As p'erturbaçóes de .Afriea pela 
revolta dos ... fi{hos de Ali-Boaeem mo
vêra6 ao bravo D. Affonfo de Caftel .. 
la a naó perder conjuntura ta6 favo
ravel para a conquifta de Gibraltar 't 
que muito defejava. Concorre o para 
~na Portugual com a fua armada, e 

mui-
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muitas tt'ópas, que marchára6 por ter- En wfe;. 
ra. O fitio foi taó prolongado, que 1350 

fe continuou no anno feguinte; mas 
quando etlavaó mais bem fundadas as . 
efperanças de fe render a Prac;a, hu-
ma petle voraz affaltou o campo, 
que cada dia chorava a perda de im
portantes vidas'. D. Fernando Manoel, 
que ruccedêra a reu Pai D. Joa6, e 
todos o Fidalgos intláraó o Rei ; pa· 
ra que levantalfe o cerco, e refguar-
dàlfe a fua pelfoa do perigo emInen-
te a que andava expotla. Elle o n36 
quiz fazer; e teimofo na por6~ do fi. 
tio, e nos extremos por D. Lebno~,. 
morreo de petle o detlemido D. Af-
fonfo aos 39 annos da fua idade co-
roado de tl'iunfos, Cempre memoravel 
pelo valor, nunca abatido pelas fuas 
fragili dades. 

O exercito levantou o campo. e 
com o cadaver do Rei chegou a Se
vilha, aonde o efperava6 D. Pedro, 
e fua Mãi a Rainha D. Maria , pari 
lhe fazerem as honras devidas ao fe. 
earadel'. D. Leonor de Gufma6, ob
jeéto de tantQs efcandalos daquellea 

Prio-
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Principes, teve valor de feguir a mar~ 
cha do exercito, chegar com ene a 
Sevilha , e pÔr-Ce á face de villas, 
que ella devia ter por medonhas. Era 
chegada a hora defia Dama reprefen
tar o ultimo ad:o da Tragedia, e fer 
hum efped:aculo da fortuna. Os Rei9 
a mandáraó logo preza para o Cafiello 
de Talaveira, aonde pagou com a vi
.da a pena dos defgotl:os paffados. Em 
hum delié\:o ~ diz o Hifioriador feve. 
ro, e célebre Mariana, quantos , e 
que graves peceados fe enetrraó? Que 
valeo a D. Leonor o favor paífado? 
De que lhe valeo ter hum Rei por 
amigo? De que tanta multidaó de fi
lhos? Seja efie o feu elogio, e ella ás 
pelfoas do feu fexo firva de exemplar 
para e(carmento. 

Naó fe aproveitou celle D. Ignez 
de Cafiro em Portugal, que fe o fi
zeífe efcufaria para a fua peífoa ou
tro eataflrofe femelhante , pelas cir
cunfiancias mais fenfivel. Seis annos 
tinha o Infante D. Pedro de viuvo, 
·e outros tantos de eontubernal do amor 
domefiico de Ignez, que já o fizera 

Pai 
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Pai. de tres meninos, e pouco depois E~a vulg. 
foi Mãi da quarta, e ultima Infante, 
de que ·fallaremos a feu tempo. Tan .. 
to amor com tantos frudos fez-Ce te-
mível aos Avós, t: á Pauía ,que em 
voz commua ínúi1uáraó ao Infante qui-
zdfe, que o Reino os conhecelfe por 
bailardos, vendo-o caCar com outra 
Senhora., que naó folfe D. Ignez. O 
Arcebifpo de Braga D. Gonçalo Pe-
reira., de quem o Infante era efpecial 
amigo., foi 'o Embaixador eleito pa-
ra com elle ajuilar efie tratado. 'As 
duas inilancias , que por modos os 
mais infinuantes lhe fez o Arcebi{po., 
ou para fe reíolver a cafar , ou para 
lhe dizer fe eOava recebido com D. 
19nez, o Infante fe deixou vêr, fenaõ 
infenú,'el, indifferente. Eilimava el Rei 
tres Fid:llgos moços, caraéter bem im
proprio para depois ferem verdugos; 
declarou-lhes as repugnancias do In-
fante com o Arcebi[po, e pedio-Ihes. 
o voto em materia ao Reino taó ín
terelfante. Sem muito penCar reCol vê-
raó , que o efiorvo de D. Ignez Ce 
devia remover , ou defierrando-a. do 

R.ei-
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Reino com -os 6lhos ., ou pela morte. 
ferro ., ou veneno. O Rei compaffivo 
houve por entaó de (ufpender a execu
çatS do conCelho; mas a Rainha., que 
o Coube., .virou a Ceu 6lho pozeffe a 
D.lgnez em Jugar Ceguro, fe naó que
ria arriCcalla a fer viétima do furor 
de feu Pai. O Infante que teve a no
va por induílri:a., zombou delIa., para 
fentir na morte deshumana da efpofa 
amada., partida a indivilibilidade da fua 

, alma. 
Já o Rei de Caílella D. Pedro fe 

havia defcartado do disfarce de pieda
de., com que pl'incipiára a reinar; e 
deixando vêr a cara de cruel ., qu~ lhe 
era natural ., entrou a perCeguit a Rai
nha fua Mãi ; deo morte deshumana 
a D. Leonor de GuCmaó, que era Mál 
de eeus irmãos; a e(les quiz fazer o 
mermo ., e efcapáraó fugindo a Rei
nos ellranhos. O mai$ velho D. Hen
rique ., Conde de Tra(lalJlara, Ce paf
fou a Portug,t1 depois de haver eR:ado 
em FranGa., e Ce valto de D. Affonfo 
para com a authoridade de A vô refrear 
as inju!1:i~as do neto. Nas viaas que 

ti· 
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tiveralS ambos fobre a fronteira., pro- Era 'VaJc. 
metteo. D. Pedro executar quanto Da 
Affonfo lhe pedira; mas a tudo faltou 
a condiçaõ dura., que. no exercido do 
genio , o levou a perder a vida, e a 
Coroa. Sim reílituio eUe os Ellados 
a feus irm'os Henrique, e TeJo; mas 
os Prillcipes, conllernados com os cla.-
mores de Andaluzia., aonde a Nobre-
za era o entretenimento da efpada de 
D. Pedro ~ temeroros de Ilhe experi-
mentar O.s golpes. armáraó, e guar
necêraó as fuas PraGas. Soube-o D. 
Pedro, e marchou ás Allurias't que 
os miferaveis Principes abandonáraó, 
fugindo D. Henrique para França, e 
D. TeJo para Aragaõ. Nella expedi-
c;aó colheo elle o defpojo agradavel 
de D. Maria de Padilha , que refuf-
citou em Hefpanha a memoria frefca 
de D. Leonor de Gufmaõ., e tambem 
naó tardou muito em fer Mái , que 
aUgmelnou em Hefpanha os ballar~. 
dos.. . 

As pertençlSes dos Reis de Hef- 13 B 
p.nha nelles tempos obrigáraó ao de 
Caftella, rogado pelos, de Araga6·. a 

man-
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mandar por Embaixador a Portugal 
hum homeql do grande caraéter de 
D. Joa6 Affonfo de Albuquerque pa
ra negociar com o Rei o ajufie do 
cafamento de fua neta D. Maria, filha 
do Infame D. Pedro, com D. Fernan
do ., Infante de Al'agaó Marquez de 
TortoCa. ElIe veio em peffoa a Evo
ra celebrar entre applaufos as vodas., 
que foraó as mais trifles para a der
conColada Infante pela perfeguiçaó de 
feu cunhado o cruel D. Pedro de 
Aragaó., que com zelos mal fundados 
de ufurpador contra [eu irmaõ., im
piamente lhe mandou tirar a vida; 
pela fua falta de rucceffaó ; pela viu
vez extemporanea., que a reconduzio 
a Portugal cuberta de luto para o lar
gar já mais., como exaéta cumpri o ., 
c como efpoCa delicada fempre obfer
vou. O Rei D. Pedro eflava occupa
do na guerra de Sardenha., quando a 
Rainha D. Leonor fua Madrafia., e 
Mãi de D. Fernando., por intervenGaõ 
de CaO:ella fez efle cafamento em Por
tugal. Na volta ao [eu Reino temeo, 
que efia allian'ia com a nolfa Coroa 

fa.-
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f4t.cilitafi"e a feu irmaó dethronallo, Era vúll- . 
c:omo merecedor .dos agrados· do Po-. 
vo , que a fua crueldade eCpantava. 
Daqui nafceo o fim defaarado daquelle 
Infante, que caufou á de Portugal 'bu-
ma vida toda de amar.gura no feu trif-
te efiado. . 
. Neíle anno principiou:a ,ter riel. 

le efiabelecimento a Ordem dos Mon-. 
ges de S.Jeronymo pelo feu Fundador 
Fr. Vafco, que defejofo deprofelfar 
a vida .Eremitica, paif~u de Lisboa, 
aonde. nafceo em ~04 , . a Itália para 
nel1a beber o efpirito do memórave!. 
Solitario Thomaz Sacarú. Na focieda
de feliz de Varaó tamanho fe fez Fr. 
Vafco hum eremplar de virtudes no 
Infiituto , que defejou communicar á· 
fua Patria. Paraifià veio .a Hefpanha 
com .oito companheiros, e deixando 
feis em Toledo,; entrou com dous em 
Portugal ·para fe efconderem na Ser
ra. de Sintra nas penedias de Penha
Longa, que foi a Cua primeira Cafa, 
depois que o brado das virtudes dos 
Solitarios fez públicos os moradores 
enterrados nas covas. Com o augmen-

to 
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to dos companheiros teve Fr. Varco' 
de fundar fegundo Mofieiro no ermo 
de Alernquer, e depois lhe foi dada 
a Regra de Santo Agofiinho pelo Pa
pa Gregorio XI. . que confirmou a Or
dem. De cento e hum annos de ida
de foi Fr. Vafco a Cafiella fundar o' 
Convento de Valparaizo, e de cento 
e Ceis acabou a carreira da vida. 

Os Mouros ellimulados dos mui
tos foecorros ; que o Rei D. Affon
fo' mandára em todas as occafióes aju
dar as idéas do R~ de Cafiella, def
aJfombrados do fitio de Gibraltar" 
vieraó com huma efquadra poderofa 
invadir as C6fias do Algarve i tomá
l'aó, faqueára6, e guarnecêraó huma 
das fuas Praças importantes. Entende
re que foi a de Cafiro-Marim ; mas 
elles naó tivera6 tempo de fe alegrar 
com efla conquifta, nem tirar deli a a 
honra, e vantagem, que Ce imagina
va6. O Rei lhes cabio em cima, e a 
refiituio com mais precipitaçaó do 
que elles tivera6 em a ganhar. 

CA-
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C A P I T U L O VII. 

Da morte Irllgica de D. 19ntz de Ca[
Iro, e impr1Jllõ qlle e/Ia fez no 

Infante D. Pedro. 

D lOGO Lopes Pacheco, Pedro Coe
lho" e Alvaro GonGalves" os tres Fi· 
dalgos que eu já diífe tomáraõ o of
ncio infame de verdugos de 'hum~ 
Dama efpofa , e Rainha , attrahindo 
ao reu partido outros muitos domef.· 
mo humor" todos reus difve10s fe em
prcgavaó em perfuadir ao Rei novo! 
cafamel1to para feu filho. Occupadoj; 
defta inquieta<;aó" que lhes agitava6 
os imereffes do Reino" ou a fua am
biça6 particular; eIles fe refolvem a 
falIar ao Rei com mais de vivacidade, 
e perfuadir-Ihe a morte da infeliz Rai. 
nha, culpada por formora" delil1quen. 
te por fer amada. Enchia·re a Ma
gefiade de horror , quando ouvia hu .. 
ma propoLla tae) efi.ranha ás qualida
des da Sobc\ania. Elia fluél:uava entre 
a voz politica , que reprerentava o 

mui .. 

Er. vuJ,. 
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Era vulg. muito., que fe devia temer a D. Ignez~ 
·11a5 fuccedeífe conrpirar contra a vi
da do Infante D. Fernando para com 
a fua morte abrir a feus filhos oca'" 
minho do Throno. Efie artigo foi o 
façanhoCo., que arrafiou a Magefiade 
para fe arrojar á injufiiça na fentens,,
de morte contra a innocente Ignez., 
que foi'a vidima do fufio panico. 

Marchou o Rei de Monte Mór 
com tanto apparato como Ce foífe en
vefiir a batalha do Salado, para man
dar degollar huma mulher. Primeiro 
que elle chegou a noticia da marcha, 
quando o Infante nos campos de Coim
bra Ce entretinha no exercicio da ca
ça., e a formofa Ignez eíl:ava bem def
cuidada defla villta. Todos inferem 
della as intenções do H.ei., e todos 
deCampáraõ a rua Senhora., que como 
lbe chegava o tempo nublado., achou
fe fÓ. Elta embraca como efcudo os 
Infantes feus filhos~., enriíl:a a 1ansa da 
formofura., defpede dos olhos rétas de 
lúgri mas., entre tremula., e animoCa 
fahe a campo., lança-fe aos pés do 
Rei, e já ~om o coraGao, já com " 

lin-
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lIngua, amm lhe falla : Rei, Senhor, Er. YuJ,~ 
Pai., a mim; eu ; armado; Heróe ; 
a mulher ~ que amada: : Sufpendei; 
Daó me matais. a mim 'I voífo filho 
matais : Sois filicida: elle vive em 
mim, no meu coraçaó o feriz. Eu; 
')ue culpa? Querida ; que aggravo? 
Rendida a hum Principe; que crime? 
Mulher fragil; quem naõ a defculpa? 
Rei deshumano; quem naó o culpa-
rá ? O meu fangue derramado; as I 

potleridades que diráõ? E ás mãos de 
hum Soberano; qual rerá a fua re
puta~aó nos (eculos? Lembrai-vos Se-
nhor , que eu fou D. Ignez de Caf-
tro, filha de D. Pedro Fernandes de 
Caiho o da Guerra, e que pelas mi-
nhas veias circula o mermo fangue 
Real , que corre pelas voffas. Eaes 
Infantes faó voífos netos: fe pelo cri-
me de vo·los dar me tiraes a vida 'I 
matai -os tambem a elles, naó fiquem 
cnes pedaços da alma no lugar don. 
de fe arranca a alma inteira., que por 
clles póde algum dia fer vingada. Atra
'Veífem-me os punhaes; mas adverd 
naó morre Ignez, que em Pedro vi, 

. XOM. Ir. R 'c . 
.$ 
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Era vulg. ye. Nelle fica o meu efpirito para o 
defaggravo do amor, da efpofa , da 
·Rainha. Em vós ferá immortal a no
ta, a deshumanidade, o efcandalo. 

Na6 teve valor a clemencia de 
hum Rei para defcarregar o gol pe no 
peito, que defafiava a piedade com a 
jufiic;a, a compaixaó com a ternura. 
Elle fahe da antecamera de Ignez com 
todos os finaes de commovido, que 
exafpera6 o animo cruel dos tres ai· 
gozes, temerofos do furor do Infante, 
fe D.lgnez ficaffe viva. A defefpera. 
c;a6 os fez tomar largas as licenCias 
para novas advertencias" que tinhaó 
todo o ar de correcc;aó, e com ellas 
reduz(ra6 o Rei irreroluto a confeo
tir-Ihes , que elles foffem os authores 
da atrocidade. Entrára6 dentro Diogo 
Lopes, Pedro Coelho, Alvaro Gon
<;alves , e como lobos infaciaveis do 
fangue innocente, cozeraó apunhala. 
das a formoÇa Ignez. Elia morre: os 
feus fufpiros lafiimofos fizeraó écco 
triíle no coraGa6 do Infante, que ref~ 
pira incendias de aggravado, geme 
femido, chora faudofo, e une em hum 

to· 



DE PORTUGAL., LIV. XVI. 2.59 

todos eOes affed:os ,que o façaó na Era vul. 
vingança indomavel. 

A dor vehemente., da mefma cC
tatura do amor., fez que o Infante ., 
em quanto nali cortava com as ar
mas., feriífe com a lingua; tratando 
o Rei em quanto Rei por hum Ty
ranno, em quanto Pai por inimigo. 
Entre a dôr., e a faudade elle naó acha
va lugar para a paciencia., e nos tran[
portes de colerico fó lhe dava deCaf
fogo a lembrallCja de tocar o fangue 
de Ignez com outro fangue. Para iC
fo toma as armas com a idéa., de 
que naó póde fer rebelliaó defpicar 
as injúrias do amor, e vingar na cruel
dade a innocencia. ElIe fe liga COlll 

feus cunhados D. Fernando., e D. Al
varo de Calho., naiS menos feotidos 
(Ia morte de huma irmá amavel., que 
efperavaó vêr no Throno., e a chora
vaó arrojaoa pela impiedade ao tumu
lo. Pelas Provincias do Minho ., e 
Traz-os-Montes entráraõ elles com 
maó poderofa., e andando o furor der
ramadQ, nos Senhorios dos mais de
linquentes a ço1era. fe excedia a fi mer-

a. ii ma. 
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Era vulgo ma. Chamou huma morte por muitas 
mortes , huma injuílhia por muitas 
injufiiGas. 

O Rei já arrependido de ter con~ 
deCcendido faci! , mandou ao A rce. 
bifpo de Braga, que com a gente .. 
que podeffe haver, acudiffe á defenfa 
do Porto, para onde o Principe C3" 

minhava com a vireira baixa, em quan
to eile com todas as forças naô lahia 
a campo a reprimillo. Cumprio o 
Arcebi[po D. Gonçalo Pereira os [eus 
deveres, naô com as armas valeroras ; 
mas com a rua eloquencia infinuan
te ; com a fua grande authoridade, 
que unida á da Rainha D. Brites re
duzíl'a6 o Infante a acceitar propoílas 
de paz. Elle a concluio taó vantajofa 
pelo Tratado de Guimarães, que ficou 
com tooa a jurifdic;aô Real; [eu Pai 
com o titulo fil11ples de Rei. Hepo
litica inalteravel de Deos medir os Pais 
pela mefma vara, de que elles fe [er
víraô quando foraó filhos. D. Affoll
fo em vida de D. Diniz , intentou, 
e naó pode tirar·lhe o governo: D. 
Pedro o tira a D. Affonfo fem poder, 

e 
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e quafi [em o intentar., vivendo el- Era vulg.' 
le. 
, Poucos annas depois da morte de 
D. Tgnez , declarou o Infante., que 
elle occultamente a havia recebido por 
eCpoCa com difpen[a dos parentefcos 
efpiritual , ~ de confanguinidade, que 
com ella tinha: Ponto da Hiíloria .. 
que embaraCjou o Doutor Joa5 das 
Regras nas Cortes de Coimbra para 
promover o direito do MeChe de 1\ vís 
a prejuizo dos Infantes leg,itirnas de 
D. Pedro, e de D. Ignez., que todos 
os modernos elHrnaõ caCados ., e de 
que nós adiante fallaremos. O certo 
he, que os remorfos contínuos do 
Rei D. Affonfo por caufa da mórte 
innocente de hurna Rainha lhe engra
vecêra5 os achaques. e elle deo to
das as próvas. de que detellava hum 
crime., que queria expiar na alma com 
as evidencias de arrependido. Elle re
cebeo a feu filho nos braCjos em Gui
marães; querendo rellituir·lhe em ter
nuras os que para a fua Ignez forâ6 
rigores: Unidos'., e concordes parti
raõ daq uella V ilIa para Lisboa, aoo· 

de 
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En yulg •. de forao recebidos com o alvoroço " 
que infpirava o prazer de huma paz ') 
que Ce julgava impoaivel pelo genio, 
e pela origem. 

Os infortunios ') e focego de Por
tugal fora5 acompanhados da comi
nuaGa5 das deCordens de Callella') que 
fe quizera6 attribuir em muita parte 
á Rainha D. Maria; fendo toda a cau
fa dellas a crueldade de feu 6lho. Tres 
Pedros via Hefpanha reinar ao meC
mo tempo :. Se hum defculpado com 
o nome de J ullicei ro ; dous fem dúvi
da conhecidos pela anthonomafia de 
Crueis. Muito tinhao trabalhado aRai
Ilha D. Maria como Mãi, e D. Joaô 
Affon[o de Albuquerque como Tio ') 
para moderarem os. cxceffos do Pedro 
Cruel de Cafiella. EUe faltou ás pro
rneffas, que fez a D. Affonfo de Por
tugal feu AvÔ; obrigando a Rainha a 
fugir para Touro, e a D.Joao Affon
fo para Medina dei Campo, lugares 
dos feus Efiados. Sobre D. J oa6 mar
chou o Rei, que com hum copo de 
veneno, propinado pelo feu Medico, 
o matou, e foi o meio de render por 

ca-
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capitulaçaó a praGa, que levou perju- Era vulgo 
10 á efpada com earago da muita No. 
breza, que havia nelta. Toda a Fidal-
guia de Caaella atemorifada do feu 
Nero, bufca em Touro a protecGaõ 
da Rainha. Alfuíla-fe a crueldade com 
tantos inimigos em campo, e com 
fingimentos de humana perfuade a Prin-
ceza, que vai a viver com ella com 
amor, e reverencia de 61ho. A Rainha 
admitte na Prl!-Ga a D. Pedro, que com 
violencia fumma fe conduz reportado; 
mas na6 podendo dar mais ufo á hy
pocri{ia, elle foge de noite como fe 
fora hum criminofo; torna a chamar 
ao reu ferviço OS facinorofos, de qu~ 
fe havia deCcartado , e com exercito 
numeroro marcha a fitiar fua Mãi em 
Touro. Dentro em poucos dias rendeo 
a Praça, que fez hum lago de rangue ; 
e aos Cenhores principaes, que fe re
fugiára6 em cara da Rainha, á fua 
viCia os mandou pafiàr á efpada: Mor
tandade, fobre impia, defcortez, que· 
a Mâi amita, p01' mais que esfor-
çou a mageílade , e o eCpirito , Daó 
pode vêr fcm cahir deCmaiada. ' 

Dcf-
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Era ,ulg. Defculpou D. Pedro a crueldade 
com a ira 'I e com huma apparencia 
do perdaó ~ que pedio, entendia cu
rar a deCattenc;aõ da Mageílade 'I que 
ultrajára. A Rainha lhe roga pela fa
culdade de palfar a Portugal para le
var o tempo da viuvez na companhia 
amavel de (eus Pais. Elle confente com 
fenti1llento geral de Caílalla, que a 
imaginava unico freio para algum dia 
poder refrear OCUl"IO desbocado de 
feu filho; mas no anno reguinte ~ em 
que fez a jornada, entregando-lhe a 
fua Cidade, e Cahindo della ~ dando
lhe o braco Martim Affonfo Télo: O 
Rei com 'defacordo barbaro,$ue oaó 
he facil encontrar nas Hiflori~s feme
lhante , matou a punhaladas aquelle 
Fidalgo ao lado de fua mefrná Mãi 
por delpedida. Como a deixava fahir 
de Ca aella cam vida em premio de 
o haver gerado, o filho tyranno lhe 
agradeceo o beneficio com a vií1:a de 

. muitas múrtes alheias, que era o mef
mo que traGar-lhe huma morte perpe
tua. Na6 veio fugida para Portugal a 
Rainha D. Maria, como diíferaó Ma-

ria-
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fiana , e Argaiz : veio com licença Ernulg. 
de feu filho; e .ainda que a .inda foC .. 
fe fuga , ella era na Mái taó dc[cul-
pa vel, corno o defcomedimento fem 
deCculpa no filho. 

O Infante D. Pedro em Portu· 
gal , feníivel á boodade de [eu Pai, 
parecia haver efquecido quanto a dôr 
lhe podia cau(ar de contrario aos au~ 
thore~ da. morte de D. Ignez , que 
eIle chorava fem defcanGo, mas com 
hum rol1:o de politica fempre igual. 
O Rei que lhe conhecia a condiçaó, 
e [entia a morte viíinha, havendo fei. 
to o feu teOamento, e arbitrado grof-
fas fommas para paífarem fóra do Rei-
no os tres alfaffinos. de fua nora: El· 
le os mandou chamar, e ponderando-
lhes a proximidade da fua falta, o 
perigo a que ficavaõ expoOos pelo 
refcmimemo jul1:o de feu filho, que 
entrava a reinar, lhes ordenou fe re· 
fugialfem em dil1:uncia , aonde naó 
chegalfe o braço do Infante. Parece 
efperava D. Affonfo pela partida der· 
tes homens para elle fazer a Cua fem 
cuidado aos 2.8 de Maio, arrependi- 13$7 

do, 
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Era vulg. do., e penitente., com pouco mais de 
66 annos de idade, e 3 I e meio de 
Reinado. Os fcus penfamentos altos, 
e fublimes., elle meCmo os quiz ex· 
plicar pelo vôo de huma Aguia ., que 
fervia de corpo á fua devifa, e por 
alma a letra A/tiora peto. 

Foi inconfolavel por muito tem
po a dôr na falta de hum Rei bravo, 
e jut1:o .,. magenofo., e brando., affa
vel, e Cevero, liberal , e moderado ., 
valeroCo, e flexivel., benigno., e for· 
midavel. Rei grande., nunca oeio
fu , fempre grato; nunca com arte
ficio., fernpre fincero; nunca ingra· 
to ., fempre officiofo. Se na mocida· 
de hum eclipfe ., outro na decaden
cia o efcurecêraõ; as muitas luzes de 
toda a vida os dencl'rára6., e todo 
o centro de AfTonCo he luminoro. EI· 
te foi de enatura mediana ., mas nos 
membros robuno ; o rono tirado 
com afpeéto aprafivel; no trabalho 
incanCavel ., nas fortunas comedido, 
foffrido fia adverfidade, em todas as 
{órtes confiante. Foi (epultado com 

fua 



J 
DE PORTUGAL, LIV. XVI. '2.67 

rua mulher a Rainha D. Brites na Ca- Era vulg. 
pella Mór da Sé de Lisboa, que elw 

1e fundira , e no anno antecedente 
á fua mórte ti véra grande ruina com 
outro terremoto, que confternou to-
da a Hefpanha. 

LI .. 
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L I V R O XVII. 

DA HijI"iA Moderna de PlrINgAI. 

C A P I T U L O . I. 

rida, e IIcfões ~ di! .. 1;1: Pedro o Jllftj· 
(eiro, rOI. R~ide Portugal. 

No eaad~: .. de viuvo d~ ruas duas 
eCpofas Conl1:ança, e Igne~, na idade 
de 37 annos tomou. D. Vedro as re-' 
oeas do governo"oo Reino, e foi na 
juA:iça ta5 inflexivel:', que lhe deraõ 
o nome de Cruel , por fer a Cumma 
juA:iça injúria [uroma. Em vida de Ceu 
Pai, como fica dito, caCou elle a 
primeira vez com D. ConA:all<;a 'I fi· 
lha do Infante D. foa5 Manoel, Prín
cipe de Vilhena 'I no anno de 1340. 
Deíle matrimonio naCcêra5 filhos a In
fante D. Maria a 6 de Abril de t 342. 
que caCou com o Infante de Aragaõ 

D. 
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D. Fernando , Marquez de Tortofa Eravulg. 
em 1354 ., e voltou para Portugal, 
aonde morreo : O Infante D. Luis., 
que nareeo depois de D. Maria, Cem 
fabermos o anno certo do feu naCei-· 
menta, e viveo oito dias : O Infan-
te D. Fernando, fucceffor de feu 
Pai, que nareeo a 3 I de Outubro de 
1345' 

Segunda vez caCou o Infante D. 
Pedro 110 primeiro de Janeiro de 1354 
com D. Ignez de Cafiro, filha de 
D. Pedro Fernandes de Caího o da 
Guerra, Rico-Homem, Senhor de 
Sa'rria, e Lemos, Mordomo Mór de 
D. Affonfo XI., c de D. A IdonGa Soa· 

. res de Valladares. Na6 fabemos os 
annos, em que nafcêraô os filhos der
te eafamento occulto; mas ellcs fo
raó: O Infante D. Affonfo, que mor
reo menino: O Infante D.Joaó, que 
cafou a primeira vez no anno de 1376 
com D. Maria Teles de Menezes; 
e a fegunda em Cafiella com D. Conf
tanGa, 61ha bafiarda de Henrique II. : 
O Infante D. Diniz., que cafou no 
mefmo Reino com D. Joanna , 6lha 

baf. 
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Era ,ulg. bafiarda do dito Rei : A Infante D. 
Brites , que caCou em 1373 com D. 
Sancho de Albuquerque, filho bafiar
do do Rei D. Affonfo XI. depois de 
efiar contratada para cafar com feu 
filho o Rei D. Pedro em 136S. 

Parece-me, que eu me devo pou
par ao trabalho , que outros tiveraó 
em provar a verdade do ca[amento do 
Rei D. Pedro com D. Ignez de Caf
tro para illudir as opiniões com que 
nos Cahíra6 á luz em 1714 o Padre 
Francifco de Santa Maria no feu An
no Hifiorico , e em 13 8S o Doutor 
10a6 das Regras nas Cortes de Coim
bra; querendo cegar com [ubtilezas 
os entendimentos dos que o ouviaõ, rara excluir da Coroa os filhos de D. 
gnez , e cingir com ella ao Mefire 

de A viz, que eCperava lhe empc<jaffe 
os fios dos intereífes com os cadilhos 
da borla. Eu. me devo poupar, como 
digo, a efie trabalho, que tivera6 
tantos dos nolfos modernos, que me 
precedêra6, efpecialmente depois de 
fabermos a declaraC;Bõ do mermo Rei, 
os juramentos de D. Gil , Bilpo da 

Guae-
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Guarda ; do Conde de Barcel10s D. Era vul,. 
Joaó ARonfo; de Vafco Martins de 
Soufa ; do Meare Affonfo das Leis; 
do Guardaroupa do Rei, Efievaõ Lo-
bato. Depois de naó ignorarmos, que 
a efies juramentos Ce feguio ajuntarem-
Ce os Bi[pos D. LourenGo de Lisboa, 
D. Affon[o Pires do Porto, D. Joa6 
de Vizeo, e com elles D. AffonCo 
PriOlo de Santa Cruz, os mais Fidal-
gos nomeados, o Vigario Geral, o 
Clero da Cidade , grande número de 
Povo, e que á viaa de todos deo con-
ta o Conde de Barcellos do cafamen-
to de D. Pedro cum todas as circunf-
taneias ., que nelle concorrêraó. Para 
tirar algum eCcrupulo , que houvetfe 
na rnateria ., o meemo Conde leo a 
BuBa do Papa J oaó XXII • ., dada em 
Avinhaó a 18 de Fevereiro de 1325 
pela qual o difpenfava para contrahir 
matrimonio com parenta fua , ainda 
que foífe 110 gráo mais chegado. 

Dos filhos de D. Ignez de Cafiro 
defcendem as Fidalguias mais qualifi
cadas das Hefpanhaso D. Joaó teve de 
fua primeira mulher D. Maria Teles, 

ir-
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Era vulg. irmã da Rainha D. Leonor Teles .
a D. Fernando de Portugal ,que foi 
Senhor de Eça. Da fegunda D. Conf
tança' de Cal1ella., que lhe trouxe o 
Condado de Valença, nafcêraó D. 
Maria, que foi mulher de Martim 
Vafques da Cunha, que por eile ca
famento foi Conde de ValenGa: D. 
Maria Beatriz, que caCou com D. Pe
dro Hinô, Conde de Guelva; e ter
ceira 6lha, que foi mulher de D. Lo
po Vafco da Cunha, Senhor de Buen
dia. D. Fernando de Portugal, ou de 
EGa por Cer fenhor deíle Eílado em 
Galliza, filho do Infante D. J oaó., ca
fou com muitas mulheres , e foi Pai 
de 42 filhos. que enchêraõ a Portu
gal, e Callella de Sangue Real. Fôra 
dos matrimonios teve o me[mo Infan~ 
te filhos a D. AffonCo de Cafcaes, que 
caCou com D. Branca da Cunha, fi· 
lha do Doutor J oaô das Regras, dos 
quaes defcel1dia a Cafa dos Marque-
2eS de Cafcaes hoje extinéta : A D. 
Pedro da Guerra, que foi marido de 
D. Therefa. filha do Conde D. J oaó 
Fernandes Andeiro: A D. Fernando, 

fe~ 
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fenhor de BraganG3 , que cafou com Era vulg. 
D. Leonor Coutinho, filha de Vafco 
Fernandes Coutinho, todos tres tron-
cos de familias iIlufiriffimas, q.ue COI1-

fervaó a memoria da fua aCcendente 
a Rainha D. Ignez de Cafiro. . 

O Infante D. Diniz teve de fua 
mulher, filhos a D. Pedro Colmena
rejo, affim chamado do nome do lu
gar, aonde vivia em Cafiella : A D. 
Fernando de Portugal, origem da Ca
fa de V illardon Pardo : A D. Brites, 
que naõ tomou eaado. A Infante D. 
Brites teve de feu marido D. Sancho 
unica filha a D. Leonor, que no an· 
no de 1393 cafou com D. Fernando, 
Infante de Cafiella, irmaõ de Henri· 
que III. , e entre as grandes riquezas 
defie cafamento , D. Leonor lhe le
vou os Condados de Albuquerque, e 
Penafiel; mas com o gofio de fer 
feu marido Rei de Aragaó , e Sici· 
lia, chamado Fernando o J ufio. 

Fóra dos matrimonias de D.ConC
tanGa, e D. Ignez teve o Rei D. Pe
dro em ThereCa LourenGo , que era 
mulher difiinéta do Reino de Galliza, 

TOM. IV. S fi· 
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Era yulg. filho a D. Joa5., que foi Medre da 
Ordem de Aviz., depois Rei primei
ro do nome., hum dos mais (ublimes 
em qualidades ,que occupáraõ o Tino· 
no de Portugal, como a feu tempo 
o contará a Hiíloria. 

A primeira acçaõ de Rei. que 
fez D. Pedro., logo que fubio ao Thro
no., foi rati6car a paz., que (eu Pai 
havia ajufiado com D. Pedro de CaC
tella: N egociaça6 , para que fe mao
dáraó Embaixadores reciprocos., que 

13 S S ellabelecêra6 outras novas convenções, 
e entre eUas., que o Infante de Portu. 
gal D. Fernando cafaria com D. Bri. 
tes, filha de D. Pedro de CaneIla : 
que o mefmo fariaó os nolfos Infan
tes D. J oa6., e D. Diniz com D. Conr .. 
tança., e D. Ifabel., tambem filhas de 
D. Pedro., o que naó teve effeito: 
que os dous Principes contratantes 
naó fariaõ tratado de alliança, fem o 
participarem hum ao outro., e que 
ambos declarariaõ a guerra a D. Pedro, 
Rei de Aragaó. 
o Outra mais vi\m ardia no peito 
do Rei de Portugal, que era a vin .. 

gane 
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gança nos executores da morte da rua Era \lulg. 
19nez amada; Perda., que oaó havia 
materia., tempo., ou objeéto., que a 
rifcaRe: da fua memoria. Quanto clle 
"brava em obfequio da fua tàudade era 
taó extraordinario., que receava· o Rei-
no , a· oaó perder elIe a vida , que 
arrifcaífe o ufo da tazaõ. A agitac;aó 
deHes movirllentos do eCpirito nada 
lhe faziaó efquecer, que podeRe con. 
tribuir para haver ás mãos aos tres af
{affinos., complices., e aUlhores da 
morte deshumalla. Elle fim havia pro
mettido aos Reis [eus Pais o perdaó 
para eíles ré os ; mas a paixaõ., def. 
prezando o Cagrado do juramento, 
com contrato eCcandaloCo, o forçou· 
a violar muitos direitos., para naó fi-
car [em fatisfaçaõ a injúria. 

Mandou o Rei inílruir os reus 
proce(fos., e pela [entença que Ce la· 
vrou contra elles, foraó julgados tl"ai
dores, condemnados á morte., eos 
{eus bens confiJcados; mas fó efia ul
tima parte pode fer executada por eC- . 
tarem os julgados auzentes em Cafiel· 
la. Era entaó feu Rei o outro Pedro 

S ii de 
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Era ,ulg. de condiçaõ femelhante .. que dereja
va cevar a fua ira em alguos Fidalgos 
feus va{faUos .. que fe havia6 refugia
do em Portugal. Etles defejos mutuas 
na6 efcrupulizára6 oa rotura das Leis 
Santas. e conduzíra6 os Reis a for
lDar hum Tratado occulto" a que o· 
fegredo oa6 rifcou a nota de abomi
navel .. para a entrega reciproca de 
Portuguezes 't e Cafielbanos aos feus 
refpeéUvos Principes .. que oelles ex .. 
ecutáraõ, oaõ as penas .. que infpi
rava a juíliça; mas as atrocidades.. que 
,lhes fugeria o odio. No mefmo dia .. 
que em Portugal fe prendêraõ os Fi· 
dalgos Catlelhanos .. em Catlella foraG 
prezos Pedro Coelho, e Alvaro Gon
c;alves• 

Diogo Lopes Pacheco.. que a 
Providencia quiz guardar no feu feio' 
para coufas grandes .. e para fer hum 
progenitor de quantos Familias ha iI
luares nas Hefpanhas: O dia das pri
zóes tinha fahido a divertir·Ce na ca
ça. Os executores da ordem , como 
o acháraó menos , mandára6 fechar 
as portas da Villa, para que ninguem 

_ fa-
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fahiífe a dar-lhe avifo', e prendello quan- Eta vulg. 
-do voltalfe. Hum pobre pedinte cuber':' 
to de trapos .. ao qual Diogo Lopes 
todos os dias 'da\'a de jantar ~ quiz 
mollrar-fe grato ao [eu bemfeitor COI11-

municando-lhe o que {e paffàva a feu 
refpeito. Che,~ôl1 a huma das portas .. 
pedio licença para fahir aos' guardas .. 
que vendo aquella tri/le figura, a abri-
ra5, fem penfar os feus honrados pen. 
famemos. Com toda a diligencia bur-
c:ou elle a Diogo Lopes, que com a 
noticia fe forprendeo ,. ,duvidofo no 
modo de ercapar;fe. Tudo deveo elle • 
ao pobre" que lhe aconfelhou fe ver,;. 
tiffe nos' [eus trapos; bufcatfe como 
mendigo a ~l1:rada de Aragaõ;, que [c: 
aíTallarialfe com os primeil"os al'riei-
ros , que nella vitfe .. os folfe fervin .. 
do, e fe poze{fe em cobro. Alfrm ó 
fez Diogo Lopes, que de Al'agaõ paf-
(ou a Franca, aonde etlava D. Hen:. 
que , Conde de Tra/lamara ; perfe-
guido de feu inna6 D. Pedro de eaf .. 
tella , que lhe delierrou todos os 
fulios, 



~78 HI~TORIA GERAL 

ErlV\llg. Chegados a Portugal"Pedro Coe~ 
lho, e Alvaro Gonçalves ~ fora6 lo
go conduzidos a Sí,llltarem ~ aonde eD. 
tló Ce I/chava a Corte. Sem demora 
foraó pollos a tormento para declara
:rem os cumplices do feu crime" ~ 
fe afliqlla ~ qu~ o Rei quiz fer refie
Olunha da execuGaó; Fineza groffei
ra, que a ter lugar no coraçaó de hUln 
amante he aéto indigno, que faz de
gt'oerar do feu çarac1er a hum Prin. 
,ipe. N<lda .mais que () feu deliéto 
confefiáraóos. réos • e confiantes fq 
offerecêraó para o maior mal dos vi
vos ,que he a morte j mas elles fen
tíraõ h uma" mórte nova ~ que naó pel1-
fáraó: o~ :vivos. Dous Imperadores de 
·affcétos. bel.n encontrados os deraó a 
-Çonhecer no calligo dos d~Jinquentes. 
Dizia Nero: Sintaó, que morrem ~ 
que era morrer de vagar para mais te
·rem que Cel1tir: Mandava Theodoíio: 
Morraõ, naó Ce ajuntem á morte dr
cunnancia$, quando bana a. morte, 
'1ue he o mal· m.lior dQs viventes. Pe
dro Coelho, e Alvaro Gonçal v~s, de
fronte das janellas do Pa~o, á vi (la. 

do 



DE PORTUGAL, Llv. XVII. 2.79 

do Rei. que jantava, foraó abertos, Era vol,. 
hum pelas coaas., outrO pelos peisos; 
arrancados os corações. p' .. lpitando ; 
queimados os corpos., as cinzas lan-
~adas ao vento: Efpeétaculo a hum 
fó animo grato, horrororo a todos os 
cxpeétadores., -até aos mefmos ver-
dugos.· ." 

Ella execuGaó Ce (ezno mundo 
taó earanha , taó efpantofa ., que to
do elle poz a D. Pedro de Portugal 
em parallelo com os Pedras de Ara
gaó., e Caaella, chamando-lhe o Crllel. 
Mas quem nai) qui2'er faltar com os 
feus deveres a elle &ei; quem quizer 
juaificallo na polleridade; naó po
dendoeCcufar-fe de confelfar, que el
lc muitas vezes julgava rem ouvir as 
partes, contra os Documentos Divi
nos., que nos foraó enlinados pelo 
mefmo Deos ~ que Ce mollrava dema
fiada mente [evero em cafligar os h04 
micidas , e todos os culpados de 
,qualquer genero, que elles foífem: 
Se entender , que o epitheto odioCo 
de Cruel llaú lhe he devido., já mais 
o efcufará da nota de jlljJiCeiro. 

Hum, 
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Era vulg. Hum ~ e outro caraéter de J um.: 
ceiro ') e Cruel pretende ri[car neHe 
Manoel de Faria e Soufa para ] he 
imprimir o de juno') zelo[o, amigo 
da virtude') contrario ao vicio. Duar~ 
te Nunes') e outros dos noffos Hillo
riadores navega6· por difl'erente rumo, 
c fazem huma reeapitulaça6 de [uecer
[os bem pelo miudo .. em que moílraó 
pervertida toda a ordem da juíliGa ; 
muitas acçÓes como tranCportes de hum 
animo duro; eaíligos muito álem da 
medida dos crimes; as vidas dos ho
mens tao eíH.nadas fervireru para ma
teria de entretenimento; o caraéter 
das peffi)as fem as attenc;óes refpeéti
vas , que :antes gozavaó: Tudo idéas 
em que naó fe deCcobre amor da vir
tude .. e o odio ao vicio') fenaó hu
ma inclinaGaó do genio á inflexibili
dade .. e á dl,lreza .. de que era marca, 
ou devifa hum açoute') que elle trazia 
pendente ao cinto ') e nao inculcava 
fer inllrumemo da jufii~a ') fenaó do 
vilipendio') como o experimentou o 
Bi[?o do Porto para lhe dobrar a af-

fron-
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fro"nta do peccado de mi feria , em que lha vuJr. 
fe dizia ter cahido. 

fae Rei de condiçaéS taó feve-
. ra, 11a6, diffimulava a~. flJl . muita m. 
clina~aó aos divertimentos, que o fa
ziaó ,ceder da' .Úth:oridade , . efpecial":' 
mente nas danças, com 'I,ue· fahia·pc
las. ruas públicas· em companwas ... -jo
co-ferias , e burleféas, na6 ceJ!Dpeten
tes a qualquer homem circunfpeéto, 
quanto mais á M~geGade de hum \{ef~ 
Entre ouhis deGas muitas :fereba~s; (. ! 
foi bem celebre';a' da ,noite, em: que 
velou as armas o. Conde D. J oaó Af~ 
fonfo . Telo , que. éfieve illuminado 

. por cinco mil: tochas nas m~os de ou~ 
tro~, tantos .homens·:, .' que' occupavaõ 
o' efpaço do, ~oi1Nento d~ S~,:Domin .. 
goS até aosPa~os' da. At.caçQva,· .em 
quanto elle,,' e.os .reus' foli54s : pelo 
centro' das aUas 2' T'ecreavaó :-~ ;, olhos 
com aagHidadc:dós'faltos;, UCongea
vaó os ouvidos, com a·.lrarmbnia .de. 
trombetas dê p~ata.· . Nos. fe.us ,di ver· 
limentos i deCpendeo muito ; ,mas, fel11 
vexar o Povo ajuntou hum grand~ 
thefouro , e mafido.u bat~r ,,(omma 

con-
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i:r. vW," c.onfidcravcl de moeda de quilates dif .. 
ferentes. 

: C A P I TU L O II. 

Olltrlll atfleJ do R~i. D. Pedro ~ traF 
- ladafllÕ Ú ca.da7;er de D. Ignez pa .. 
"ra- ;AlcoNça M&iarlldilRaillha ., e 

.' pineipilJ da re11O"'faõ de CIlJleIJIl. 

No .p.ti-ncipio do.reu Reinado Ce 
havia o Rei alliado'com D. Pedro de 
CafieUa para fazerem. a guerra a D. 
Pedro· de. Aragaó , . que fautorifava a 
D.Henrique. Conde de Traílamara, 
em quaDto ene .fol\icitava foccorros 
em FranÇà para Ce vingar das injúrias 
a.tr()les. que 'recebêra de reu irmaó o 
Cruel . Do' 'PedFode CaneHa. Como .0 

de Arageõeílavapreftes para rompec 
com efieMooarca, '. o :.d.e Parta ga 1 de
fejofo de os compôr, mandou Alva· 
'0 Vafques, e Gom;alo Annes de Bé· 
ja .por Elllbaixadore1 'ao Rei de Ara .. 
gaõ para mediar nos ajuíles da paz 
entre clle, e o de CaLlella, que ella .. 

VI 
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va ameaCjado com a invaCaõ ~ que el- Eravu1c. 
)e mandava feu irmaõ o Infante D. 
Fernando, e D. Berpardo deC~breira. 
A todas as propolbs refpondeo o Ara-
gonez com palavras vagas, ~ geraes .. 
queixando-Ce com todas as formalida-
des da liga, que feu Amo,Jem at-
lenCjaó ás razões de parente, fizera 
fJootra elle a favor de Caílella: Que 
nelle negocio nada fe podia, refolver 
fem ferem ouvidos [eu irmaó o ln. 
fante D. Fernando., e o C~mdc de 
'Traílamara , . que já. tinha marchado 
de Franc;a com tropas para a Fron· 
~~Ira, por onde ~a~ia entrar para fa .. 
zet a guerra a hum inimign: tat).,lm"! 
p)acavel ~ COll1Q d mUlld9' fabia era 
parfl ~lIe (eu lrmaõ D. Pedro ;,ileJÔr..;. 
te que os E1J)bai.ndores voltár_õ a 
Portugal rem ·concluirnada da fua oe" 
gociac;a6. 
, .. ' . Tinha entrado D. Pedrono.fex- 136'1 
to anno de Rei, . e atI! em~ó guardá" 
ra inviolavel· o fegredo do: LeLi caCa
mento com D.lgnez de Cafiro .. que 
p . .reu <llTIor ainda naó erquecia .. e 
JembrallCj& , . que. fem int~rrupc;aõ o 

IllA-
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Er. VWI_ ~agoava. Agora eaando na Vi11a de 
Cantanhede,. mandou vir á fua preCen
~a hum Tabaliaó ,. e na das pe/foas, 
que' eu já deixei nomea.das, deo o 
juramento público aos Santos Evange
lhos" . de que elle no anno de 13 S 4 
fem fe lembrar do dia,. recebêra nas 
mãos do Bifpo da Guarda D. Gil a 
D. Ignez de Calho por fua legitima 
mulher com <Ufpenfa do I Papa, e que 
como tal· a tratára ·aié'·a Cua morte_ 
Depois. defte ad:o foi' o Conde de Bar
cellos a. Coimbra, e tirados nella ou
tros dq>dimentos' de muita fé, entre 
elles o-q.a. mefmo Rilpa. D. Gil, fe fez 
a decla:raçaó, que tcUnbem fica refe
rida no Capitulo Ij Com ella difpo
Ítçaõ"'o:anlmo ,feiot: de D. Pedro, 
tntre :t't-prefentaG<>es' dé fangue', fe 
preparou -para. dar:asdem()nftra<jões. de 
hum affeél:o terno, pondo a ultima CQ~ 

: , ~ T roa as fuas finezas, que pa/fáraó tanto, 
. além da morte. ' , . 
. ,Em virtude daquelle aél:o foi D. 
Ignn declarada Rainha depois de mor. 
rer , e os filhos .que, deli a naCcêra6, 
efiimados por legitimo", Reílituida ar-
. fim 
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fim a fua honra., e memoria., o Rei Era ",Ig. 
difpoem a fua pompa funebre com a 
magnificencia 'I que lhe era natural. 
Elle veio ao Convento de Santa Cla-

. ra de Coimbra., aonde D. Ignez ha
via fete annos efia va fepultada., e or
denando ~ que fe defenterraífe o cor
po ; mandou na mefma Igreja levan
tar hum Thmno com d lias cadeiras, 
huma como fe houveífe de fervir para 
elle., outra para o corpo de D.lgnez., 
que a1fentáraó nella ornada de roupas, 
e infignias Reaes. Toda a Nobreza 
concorreo , e lhe beijou a extremida
de dos vefiidos em lugar da maó., 
como ado de reconhecimento., e var.; 
falJagem. Os Póvos a acclamára6 So
berana: Approvaçaó geral., com que 
o Rei tirou as dúvidas refpeé\:ivas ao 
fcu cafamento com ella., e deo oc
cafiaó a dizer-fe , que a Rainha D. 
Ignez reinára depois de morrer. 

Feitas todas as honras em Coim-
. bra , e mettido o corpo em hum fe
retro novo cuberto de pannos de ou
ro ., fe difpoz a fua trasladaçaó para 
(,) Moneiro de AlcobaGa de~afete le-

guas 
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Ernulg. guas dHlante. Todo efie erpa<;o elta
va bordado por duas alas de muitos 
mil homens com· tochas accezas de 
cera branca para ilIullrarem a mar
cha. Os Prelados, Grandes, Com
munidades Religiofas, e Nobreza elU 
córpos formados acompanhára6 as an
das, que conduziaó o caixaõ com o 
cada ver. Em Alcobaça foi eUe recebi
do com huma pompa foberba; tudo 
idéas do amor gigante concebidas pe
Ja grandeza de hum coraça6 magnifi
co. O Rei havia mandado preparar
lhe hum maufoleo magellofo de fino 
marmore com a imagem de Ignez 
pofia de joelhos vellida nos para
mentos Reaes, como fe efii vefTe em 
aCCjaõ de reprefenta r-Ce recebendo os 
golpes das mãos tyrannu, que privá
raó da vida ao feu original. 

Affim confummou D. Pedro as 
finezas , de que fe entendia devedor 
á memoria de D.Ignez de Cafiro ; 
e fe a grandeza do (eu efpirito bri
lhou em tantas acc6es extraordina
rias, a fua eqUidade' natural nunca o 
defampatou para conceder, ou negaI' 

o 
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o que era jufio. Deíla verdade ferá6 Erl vul,.' 
próva os acontecimentos fobre as 
pretenções do Rei de Cafiella nos 
maiores apertos da infelicidade a que 
o reduGo a fua tyrannia. Já eu diffe, 
que o nolfo D. Pedro Jogo que fubio 
ao Throno firmál'a a alJiança, amiza-
de, e paz com o de Caílella, a Em .. 
baixada, que mandou a Aragaó para 
lhe evitar o rompimento deOa Coroa 
ligada com o Conde de Trafiamara 
D. Hendque, que em Fransa Ce cha- 1366 
mava Rei de Caílella. Era indifivel 
o odio ~ que eOa Monarquia conce-
bera' contra o [eu Rei D. Pedro, de-
pois que' elle fez àllianc;as com os 
Mouros; mas taó pontualmente guar
dadas., que vindo fer feu hoípede o 
Rei Vermelho de Granada com trin-
ta CavaJleiros, para os roubar,· ma-
tou a todos: Depois da fua dureza 
de condic;aó com fua mulher a Rai-
nha D. Branca de Bourbon, que ti-
;ou do mundo com veneno : Depois . 
de aflugentar do Reino dous Princl-
pes feus irmãos taó eílimaveis , co-
mo o Conde de Trafiamara , e D. 

Té-
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"Era vulg. Télo, de tirar a vida ao terceiro D. 
Fradique, e a D. Leonor de Gufmaó, 
Mãi de todos tres: Em fim depois de 
ter degollado a maior parte dos Gran
des, muita Nobreza , e do Rei in
feliz na6 fazer mais goelo, que dos 
enfaios efpantofos de Medéa , que 
fubíra6 aquelle odio ao ponto mais 
critico, odio naCcido de dor intole
ravel. 

Carlos V. que reinava em Fran· 
ça, fenfivel ás calamidades, que pa
decia ,Cafiella, e favoravel ás perten. 
Góes juílas de Henrique de Traílama
ra , o mandou a efie Reino com hum 
exercito numero[o, que commanda
va J oaô de Bourbon , Conde de La 
Marcha , primo da infeliz Rainha 
D. Branca , e com elle o famofo 
Condeelavel de F ran<;a Bertrando de 
Guefclin, amigo intimo do Conde de 
Traelamara, e a alma toda do exerci
to: Apenas D. Henrique armado poz 
os pés em Caelella, toda a Nobreza 
feguio o [eu partido; os Pó vos lhe 
abríraó as pórtas ; a voz commua o 
acclamava Rei, e foi coroado em Bur-

gos 
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gos com a Devir. de Magnifico. E,. !ri yul,_ 
Je politico JDollrou aos CAllelhanos, 
que recompenfava a fua fidelidade, 
defpedindo a maior parte do exerci:-
to auxiliar, deixando hum pequeno 
corpo com feu amigo Guerclin, pa. 
ra lhes dar a gloria de ferem elle. 
quem lhe firma1fe a Coroa. Deram.' 
parado D. Pedro, que conheceo tar. 
de os effeitos da (ua tyrannia, fez 
ajuntar os reus thefouros, que por 
mar, e terra mandava conduzir á Ci. 
dade de Tavira no AJgarve para os 
achar em Portugal, aonde elle vinha 
em pe1foa valer-fe do favor das noC-
fas armas p.ara Janc;at do Reino Q 

Ufurpador. 
hntes que D. Pedro fahilfe de 

Sevilha Coube as difp06<;6es.. que fc 
faziaõ para lhe roubarem o theCouro, 
que com effeilo perdeo, e a maior 
~arte foi dar á maó do novo Rei. 

~. El1e partia para PortugaJ com as In
fantes D. Conflanc;a.. e D. lfabel fuas 
filhas, e chegou a Coruche , caan
do a naifa Cort~ em Santarem. O 
Rei , . que em nçgocio taó delicado 

XOM .. IY. T' naó 
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Era vulg. naó queria deliberar-fe fem pareceres 
prudentes., convocou o Confelho de 
Eftado para lhe ouvir os votos. Pou
cos foraó de didame favoravel á pro
tecGaó de D. Pedro., com o funda
mento ., de que a vinda a Portugal 
era huma evidencia da fua eaimaçaó 
para comnofco ., 5lue pedia correfpon
dencia: que era gloria da Mageílade 
amparar hum Rei amido ; magnani
midade., que obrigaria o reconheci
mento de todos os Reis: que a divi
{aó de Caftella em huma guerra civil . 
feria muito vantajo[a aos noifos inte
reffes., já pelo avance., que podia fa
ze,· o nalfo Eflado., já peja [eparaGaó, 
que era natural haver em CaRena de 
huma em duas Monarquias com Cu
perioridade de Portugal: que em oc
cafióes femelhantes he que os Domi
nios fe faziaó poderoros., como re 
encontrava nas HiA:orias a cada par
Co; e que malograr a conjulltura era 
querer derrotar oS intereffes. 

Todos os outros MiniR:ros com
batêraõ., e dearuíraó eae voto., fem 
bs embaraGar o fundo de humanidade ~ 

que 
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que o Rei deixava vêr no exterior, Era "III," 
allegando: Que D. PeJro naó buf-

. cava a protecçaó de Portugal por ef .. 
timaçaõ., que narceífe da genero6da. 
de., mas por medo da fua conCeien
da cri mora ., que tinha irritado o Ceo 
com a efl'u[aó de tanto Cangue jutlo, 
femelhante ao de Abel, que da ter~ 
ra clamava purvinganCja: Que nnó fe 
d~via romper a guerra a tàvor de 
hum Príncipe author de tintos er
ros ., para adquirir hum inimigo ref
peitavel como D. Henrique., que a 
Providencia., depoi's de o guardar no 
[eu feio, o punha na face do mun
do em eLlado de [er o foceono dos 
afflid:us ., o vingador dos innocentes ~ 
o inLlrumento da paz das Hefpanhas : 
Que por pretexto al-gum Portugal h~
via alterar a Cua neutralidade , que 
o ilentava de criar inimigos., e que 
fóra delle , Pedro, 'e Henrique dif .. 
putat1em como lhes pareceJle os feus 
direitos, que a nós em nada nos to
cavaõ para os querermos faz.er pro
prios. 

T ii Con-
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Era wJg. Conformou-fe o Rei com cRes 
Centimentos por lhe parecerem os 
mais prudentes. EUe mandou ao Con
de D. J oaó Telo folfe a Coruche, 
c da fua parte dHfe6e ao Rei de CaC
tella : Que elle Dati ignorava os de. 
veres da Mageaade, que lhe infpira
vaó os defejos de lhe offerecer todas 
as ruas forças para recobrar os feus 
Eaados; mas que elle naõ eaava em 
termos de o fazer Cem hum defagra
do geral dos feus vaífallos, que fer
vindo' violentos , naõ lhe podia6 fer 
proveitofos: Que álem dHlo, elle 
era nas Hefpanhas parente, e ami
·go commum, que naó devia aban
donar a huns para fegui r os outros. 
quando. naõ tinha motivos particu
lares. e intereff'antes para alterar a 
neutralidade·, ou romper a fé do Tra
tado: Que fentia fazer-lhe eaas de
moa(lr.c;ões ; mas que naó podia 
efcufar-Ce de lhe dizer a fJtuac;aó, 
em que Ce via de lhe negar com os 
foccorros a aaiftencia' DUS Ceus Ef
tados. 
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. Efla reCpoA:a deCconcertou as Era vul,. 
medidas de D. Pedro , que a teve 
por hum pretexto frívolo , e voltan-
do-Ce para o Conde, lhe diffe: Que 
errára em bulcar o aCylo de Portu-
gal : erro , que elle fentia menos, 
que a reputaçaó de feu Tio t quan-
do Ce difI"efre no mundo lhe fechá-
ra as portas do amparo na occauaó 
de perCeguido. O dito foi acompa-
nhado da acc;a5 de deitar hum pou-
co de dinheiro ao vento't dando nel-
la a entender aosvaffallos, que o 
{eguia5 , corno chegaria tempo, em 
que elle voltaífe a cobra 110 com 
u[uras: Magnanimidades de Princi-
pes , que ainda nos abatimentos da 
{órte oa5 pódem conter os impetos 
generofos da alma. 

Retirou-Ce D. Pedro para Albu
querque , aonde foraó inuteis todas 
as inaaneias de hum Ri: i para oS 
{eus va{fallos lhe abrirem as portas. 
Nefra conClernaçaó naó lhe ficava 
mais refugio, que a paífagem por 
Portugal para Galliza, que lhe foi 
concedida ~ e acompanhado do Con. 

de 



'.94 HISTORIA GERAL 

I!ravulg. de D. Joa6, e de Alvaro Pires de 
Calho chegou a Lamego. Aqui o' 
defamparára6 Portuguezes , e Caíle
lhanos, excepto 200 da fua guar
da-, que o feguira6 até Galliza, aon
de fe preparou para ír a Inglaterra 
pedir o foccorro do Príncipe de Gal
leso Os apre{los da jornada foi o di
l1heiro elo Arcebifpo de Sant-Iago .. 
de que fe fervio depois de lhe man-. 
dai tirar a vida dentro na fua mef
ma Sé , juntamente com o Deaó 
deUa , que era homem em todas as 
qualidades eílimavel. D. Pedro fe quei
xou altamente ao Principe de Gal
les dos procederes de D .. Pedro de 
Portugal. Elle , que os quiz ju{li
ficar, l1latldou a Inglaterra ao BiC
po de Evora com Gomes Lourenço 
do A velIal, que na mefma prefen
{a do Rei de Callella capacitára5 o 
Prindpe das intenç5es jufias de Ceu 
Amo. 

Depois de{les fuccelfos já reco
lhido a Portugal o Bifpo D. Joa6 
de Evora, e(1undo· o Rei D. Henri. 
que em Sevilha, D. Pedro lhe mano 

dou 

, I 

I : 
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dou aquelle Prelado., e a D. AI\taro Ern~JIt 
Jonçalves Pereira., Prior do Crato, 
~m qualidade de Boaba.~adores p'ara 
legociarem buma alliança.- ~Dtre a, 
duas Coroas. D._ Henrique, qUQ ti~ 
nha razões para a defe}ólr com mui-
tO maior empenho ,enviou a Por,,: 
tugal o Bifpo de Badajoz, e D. Go-
-mes de -Toledo a fazer osajuaes, 
<Jue Ce conclulraó fol;m: q Caya c~ln 
fatisfaçaó reciproca- dos -dou~ ~eis 
contr atantes. 

',- C A,· P I T UL O III. 
Compendio das ÍJcfões politicaJ do Rei 

D. P"édrol1o leu Rei~(jdo bre- . 
'De, e da fua mórte em Ef-

trtmoz. 

O REI D. Pedro, que nada de,
fejava tanto como moarar ao ll)U"
do a fua equidade ., quç fez taó' p~
blica nas acç.Qes. pra~icadas co~ D. 
Ignez de Caaro depois - de morta, 
com o Rei de Cafiella, que na(S 
quiz coneeo.tir nos feus Eftados : ·El~ 

. le 
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~,. .uI,. Je a Ôllentou mais inflexível em ho .. 
ma Lei igualmente rigorofa., e fio
guiar. Nelia condemnou pela primeira 
vez a âçoites ., c pela fegunda com 
pena de m6rte a todos aquelles ., que 
compratrem generos 6ados aos mer
cadores ., e a elles o mermo fe fizeC .. 
fem fegunda venda antes de ferem 
pagos da primeira. Se hoje tivefi"e 
prática. ca. Lei .. as forcas cílariaó 
femprc bem providas de vendedores ., 
c compradores; mas as ururas {eriaó 
menores .. e menos o luxo ., que fe 
nutre 'com 'os' 6ados. A idéa do Rei 
nclla providencia., que exaél:amente 
obferváráó. os ~riados da fua Cara para 
exemplo .. foi impedir igualdades ~s 
fdmilias, que fazem ollentaGaó da. 
Nobreza .,' qué lhes falta.. com os 
apparatos da vaidade.. que lhes Cobra; 
c de6gualalJas por ene moqo nos ac
cidentes, aRim como eIlas o eaavaó 
n. fabllaDeia. 

Como ji no reu tempo os abu
fos fe tinha6apoderado dos 1 uizes t 

'e Advogados; com outra Lei der
rotou as idéas pernidoras deíl.es in-

tri-
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trigantes; mandando reduzir as cau- Era wI,. 
las a procelfos verbaes, que evitaffem 
as demoras , cortalfem os fubterfu-
gios, e que· os negocias de maior 
confequencia lbe folfem confultados. 
Ella Lei fechou as portas dos lados 
das caCas dos MinHlros , ·e paz a to· 
da a hora patente a de diante, e 
principal, para todos verem quanto 
por cUa entrava. e fabia. A ·prohibi-
ça6 irrevogavel da ferventia dos Of-
licios. era o ca(ligo menos rigoroCo 
de qualquer crime leve na falta de 
obfervancia delbs ordens. .Semelhan. 
te a Tito, D. Pedro charawa por 
perdido o· dia , em que lhe faltava 
occ'afia6 de fer Jiberal. Tanto foi o 
defejo de dar, que por hum Edldo 
levantou todos oS'impoílos do Rei. 
no, dizendo: Que em os Reis gar .. 
tando com ordem, tinba6 para fi .. 
e para os outl'OS.. fem moleílatf o. 
vaífallos. 

Na6 nos impedem alguns .aos 
duros de D. Pedro o couhecimento, 
de que ·elle fe applicava íl reinar fe
iizmente pelo bem dos feus vafTal-

, los, 



298 'HrSTOíIA GERAL 

Era wlg. los, e com gloria para ene meemo. 
O concurfo COlJl CDS dous Pedros de 
Caflellao, e Ar.ô notoriamente crueis, 
~zeraó mais avultados alguns doS' 
feus exceffos, queobrigáraó a íince
ridade nos nolfos Efcritores antigos :i 
pollo -em parallelo com elles; fer
yindo .. fe nos 'tres Reis do nome Pe~ 
dro para' os reprefentarem hum cor
da6 triple de tyrannia difficultofo de 
rdtnper, quando ene foi taó facil, de 
de Catar. Na6 fe deve ter por ta6 ar
pera a. condiça6 do Rei, 'que tanto 
fe facititá.va; que a qualquer hora 
ouvia 'M'!:odos ; que nunca toreeo a 
razaó para faltar á juOiça; que para 
a promover vifitava as Provincias do 
ReiDo , aonde a fua prefenGa entre .. 
tinha li boa 'ordem , e a di[ciplina 
ifltegral i em {eu vigor. Tudo o ,que 
tinha cara de crime lhe fazia horror; 
por ilfo muitas vezes ·0 excedia6 as 
penas, que naó devem {er reguladas 
pelos a ffe étos particulares da alma. 
fenaá medidas pela r~gra pública das 
Leis., 

o 
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O caro acontecido com . o AI- Era vulg. 
mirante LanGarote Peçanha he a efi.e 
refpeito ,bem melDoravel. Homa das 
Mãis, que Hcrupulifaõ pouco em 
proflituir as filhas ~ com tanto que 
qualquer preço pague a venda., que 
he de valor inefiimavel; lhe entre-
gou fua filha Helena, de que o Al
mirante abufou. Mandou o Rei for· 
mar procelTo contra eUe, que teve 
fenteoça de cabeGa cortada ~ de que 
efcapou fugindo. A República de Ge-
nova fez os maiores esforços , para 
que o Rei lhe perdoa{fe; mas ainda 
que o confeguio , elle muito tempo 
o oaó quiz vêr. Deo ordem aos Mi-
niChos para calHgarem os EcdefiafU., 
cos com pena corrdpondente aos feus 
crimes, ainda que folfe a de morte. 
Para ter maõ Deaa rotura dos Ca .. 
nones., de que ~s forcas eraó pr6va, 
recorrêraó ao Rei em c6rpos forma.. 
dos os Clerigos., e Religi'oCos, que 
com dilcurfos vivos, e patheticos lho 
affeáraó eOa temeridade. Depois de 
os ouvir com muita attençaõ ., lhes 
refpondco Cocegado ~ Eu cominuarei 

a os 
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Era vul,. a os p6r na forca, que vaI o mefmo 
que entregallos a jefus ChrHlo co
mo reu Vigario para fazer delles juf
tiGa no outro mundo. Impia, e in
indigna refpol1:a de hum -Rei Catbo
Ueo. 

Se com ena feveridade elle tra
tava os Minillros úmples do Saeer
docio, os Bifpos na5 lhes ficára6 em 
condic;a6 muito {uperiores. A Hilto
ria, que propoem virtudes, e viciQs, 
aquellas para ferem imitadas , eíles 
para fe fugir deHes; que por Ufa el
la Ce ehama Meflra da vida: . NaS 
deve efeonder o cafo do Bifpo do 
Porto, que he muito confideraveJ pa
R palfar em fileneio , quando elle 
foi huma úmples culpa de mireria em 
todos os homens defculpavel , e naó 
hum crime de Eflado, que tem mais 
difficultofas as defculpas. Era notado 
o Bifpo de tratar huma moça. Sou
be-o o Rei eftando no Porto; e fe
chando-fe com eUe na fua ante-ca
mara , depois de o defpir para eaar 
mais apto a levar, elle tambem fe 
defpe para com mais agilidade poder 

dar ~ 
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qar ; e tirando da cinta o zorrague , Era ,ulg. 
que trazia por coftume , com tanta 
violencia caLligou o Bifpo , que lh~ 
morreria nas maos Ce os Fidalgos naó 
accudiífem a falvallo deli as. Naõ hou. 
ve juizo, que com pretexto 'algum 
podclfc cohoneLlar acc;aõ taó cheia 
de indecencia, oppoLla á Religia6, 
incompatível á alta dignidade do Epif
copado, que reprd'enta os Apofiolos 
Sagrados de Jefus Chrifto, Príncipes 
em toda a terra. 

Efies, e outros arrojos Ceme- 1361 
lhantes , que mais ao largo efere-
vem os nolfos Chronifias para en
chêrem os (cus poucos volumes, em 
que andára6 efpac;os muito menu-
res , que os dilatados que eu vou 
correndo: ElIes chegáraõ a tocar vi
vamente o efpirito do Rei D. Pe-
dro. que na idade mais robufia fcn-
tio em Efiremoz, que a morte Ce 
lhe chegava. Na téfla d<: todos mar. 
chava a atrocidade dos cafiigos de· 
Pedro Coelho, e AI varo GonGal ves , 
que. algum dia o de1eitára6 como en
,rc~enilDento , agorA o atoImeQtavalj 

~. 
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EruuJg. como verdugos. Os gritos internos, 
que no fundo da contêiencia lhe da
vaó as inno,encias perCeguidas ; a 
voz do rangue fem ju/liGa derrama
do, que ao coraçaó fazia tinir am
bos os ouvidos: elles ,Ce percebiaó 
nos ais exteriores', que principiavaó 
a dar lugar á penitencia, ainda que 
ferodia, fempre fauda vel pa ra a ex
piac;aõ da alma. J~ fe rompia de dor 
o peito, que l1aó fe deixou abran
dar dos rogos com ternura, e mor .. 
trou ella , que era heróica 110 per
daó de Diogo Lopes Pacheco; na 
declarac;aó de que l1aó era elle o cul
pado na morte de D. Ignez de Calho; 
na refiituiGaó de todos os [eus bens, 
e em todos OS mais aétos de Catlloli
CD arrependido. 

Nos principios de Janeiro ,. aos 
47-annos da idade de D. Pedro , I 

queixa Ce lhe aggravou, e elle foi eC· 
forçando os preparos para a temero
fa. jornada. Fez o feu te/lamento fo
lemne., em que deixou muitas obras 
pias, praticou aaos de virtude fubH· 
mes ,recebeo tom grande piedade 

os 
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os- Sacrame~tos .. e com dez annos ., Era vul. 
!etc. mezes , e vint,e dias de gover-
no acabou a vida aos 18, do dito 
mez neile anno de 1367. O feu cor-
po foi levado ao Moileiro de Alco-
ba~a, aonde o fepultá ra6 junto ao 
monumento de D. Ignez de CaCiro, 
como ene determinára n" tefiamen-, 
to., para fe verem na morte ui)tdos 
os coraG~es.., que o amor unira na 
vida: juntos dous milagres., hum da 
formofura., ou\ro daofineza., ambos da 
fraqueza humana. 

Como no feu tempo era der· 
medido o poder dos Grandes., que 
atropelavaõ aos pequenos., e o feu 
genio arpero foube refreallo; o po
vo fentido da fua morte., dizia: Que 
D. Pedro era hum Rei ., que - ou 
naõ havia de morrer., ou naG ha
via naICer: Apopthema judiciofo., de 
que ufa va o Imperador Auguilo Cc
Car para perfuadir quantO he eLH
mavel hum Príncipe juilo. No feu 
vanfito., que foi arrebatado na ul
tima repetiça6 da dor., que lhe ti
ruu a vida ., fe aífegura. .lhe appa-

re-
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Ira vul", r~cêra ..o Apoftolo S. Danho\omeu. 
de quem fora muito devoto·, e o 
confortára. Affirma-fe., que pela in
tercelfaó do mefmo ApoO:olo, quan
do o cadaver de D. Pedro eaava 

. dep06tado em Alcobaça, que ha., 
viaó Ccr baaantes dias depois da mór~ 
te em Eftremoz, a alma fe lhe uni· 
ra, D. Pedro refufcitára, e confer
fára hum ró peccado , que diz Ma-
Doei de Faria na Europa, e no Epi
tome, que lhe havia efquecido con
felfar na vida. Os Teologos hac> de 
ter por muito fecular eaa exprelfaó 
de ·Faria a reCpeito da lleceffidade de 
confilfaõ do peccado efquecido , naó 
fendo o c;fquecimento malicioCo ; que 
Ie o folfe, llenhum dos peeeados 6-
cavá perdoado, e D. Pedro neceffi ta
va eonfelfar todos os que cometteKe 
do tempo da malieia do efqueei.llto 
até ao da mortc. . 

Diz.Ce, que elle reCureitara para 
confelfar hum peceado, que ignora
mos qual folfe, e por que eluCa D. Pe~ 
dro naó o expiára. Além de ·Faria • 
nos ~eixáraõ noticia dcftc milagre Go-

mes 
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mes EanesZutara. A uthor de tal en- Era lul,. 
to conhecido" que viveo em tempo 
do Rei D. Affon{o V •• ·0 Bacharel 
ChrHl:ovaó Rodrigues Afinheiro't que 
concorreo nos de D.l\lanoel, e D. J oaó 
lU. 't Manoel de Moura. Deputado 
do Santo Oflicio, que cita huma Chro-
nica muito antiga 't e hum Livro Latino 
do Cardeal' Rei D. Henrique, que fe 
guardava no Collegio dos Jefuitas de 
Evora intitulado : Livro de diverfu 
couCas: e Fr. Manoel dos Santos na 
primeira parte da Hitloria de Alcoba-
c;a ~ Todos elles homens dHtintos em 
fJualidades, que na6 reria6 Seé\:arios 
da credulidade fadl do povo pa.ra da-
"em ao público huma memoria {em 
hum exame Cevero da fua certeza , 
fendo ella taó delicada na elienda. 
e circunHancias" ou elles mui incll-
nados ao maravilhofo. 

FIM. 

lN .. 


