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C AP I T U L OL 

PrincipilJ do Rtinlldo tk D. Pernllll/tJ 
(J Gentil, IX. Rei' de PlJ1'llIga/. 

N A idade de vinte e dous anno, Era .ulg. 
fuccedeo D. Fernando o Formoro a 1361 
feu Pai D. Pedro, e entrou no doini-
nio de hum Reino forte, e Cocegado. 
com vaffallos ricos;, e contentes, os 
thefouros Reaes bem providos, e tu-" 

I ' do 



Era vulg. 
'", 

do na figura de hum. fe1ecidade cont'o: 
tante. Dermentlra6 os facceffos as bem 
fUndadas efperaoc;as, pot'qoe a paz eC. 
timaveJ ., e as riquezas para aquelle 
reculQ portentolàs ~ cahíraô nAS m~os de 
hum genio, quecomfigo mefmo difpu
tou OS excelfos da dernaíia no affavel, e 
no"rocligo, 'DO refoh.to~\ e.fnt:omldera-
4111.0 .,. na inconflaoda ., e na defgrac:;a. 
Foi· ene aviCado da morte de feu Pai, 
~ veio a Eflremoz para acompanhar ~ 
cadaver.a Akobaqa f aende íe fez o 
ado da' ftia iriauguraçà6 com' as cere
mbnils coll.mlclas •. O Rei moço: 't~i
zarro na prefenGa ., agil nas acçÕes t 
filho de hum Pai muito amado·do Po
~o, entrou a. receber' cultos ofl1ciofos 
\los coru;ões., que fe promettiaõ in.. 
deffeéliveis as fonunas em tantas bellas 
qualidades. 

A economb dome!lica lhe levou 
8S primeiras ettenç6es: Criando para 
feu Mordomo Mór a D. Joa6 Affonfo 
de Menezes., Conde de Barcellos: pa· 
ra Monteiro Mór a Gonc:;alo Annes: 
1'ara Cnimcel1er Mór a D. Nuno Ro
drigues de Andrade, Mefire da Ordem 
.. " . de 
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de Chriflo:' pata Cev.deiro 'Mór -, Era de;" 
Gomialo Efleves : . para ·FalcotiM a 
Joa6 Gonçalves: pira Guarda Mór a: 
AfianCo Ribeiro: para Porteiro 'da' 
Camara a Domingos Hlleves : para, 
Efcriva6 da Puridade. Joa6 Gonçal-' 
,es Teixeira: para Veador a FranciC .. 
co Efieves , e outros Officiaes , que' 
até entaõ recebia5 dos Reis efies em': 
-pregos rem a propriedade , que tem 
boje muitos delles. Depois abrio Of 
teus theCouros , e mandou reparar as 
Praças., e Caaellos, fem poupar deC. 
pezas, com tal força, a~i vidade ,0 
diligencia, como Ce t(veKe eminente 
a mais vigorora guerra ; pr~vendo to. 
dos dos Alcaides, que entendeo capa
ses de os (uaentar com honra. 
, Crereeo DOS Póvos a eomplacen
da na Cem demora, com que mandOtl 
vender os votos do filho obediente ao 
Chéfe viúvel da Igreja, e' com que 
cumprio exaétamente o teaamento de 
feu Pai. Continuando a moarar a ex
tenfa6 do feu animo verdadeiramen .. 
te Real, nali Co admittio no Reinó 
honradamente a Diogo Lopes Pa~h6-

co ,. 
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1!,.~uJI· co, e lhe fez entrega de tudo ., quan,;; 
to o Rei D. Pedro màndára· na ho
ra da morte; mas· ordenou ., que: 
aos herdeiros de Pedro Coelho; é 
de Alvaro Gonc;alves Coutinho, to
dos matadores de D. Ignez de Calho, 
Ce lhes re(UtuUfe a honra, que antes 
tivera6 as (uas familias , e todos os 
bens, que haviaõ fido de [eus pais. 

Dadas eltas difpofiGóes , que ne~ 
cefTarfamente fe faziaó acceitaveis pa~ 
la inclinar os animos ao feu author; 
D. Fernando {eguio o exemplo dos 
feus Maiores na vifita do Reino., quer 
enta6 naó incommodava as PovoaçlSes 
pelo trem moderado com que os Reis 
faziaó as fuas jornadas. Por toda a 
parte foi a fua liberalidade difpenden
do varios generos de beneficencias., 
que feriafl nas idades recommenda
veis Ce o Rei as talhalfe mais pelos 
moldeS da prudencia ., que pelas me
didas do gofio. 

Elle o tranfportou para pôr ao la
do com 6gu1=a de mulher propria a D. 
Leonor Tdles, que o era na realidade 
de Joa6 Louren<;o da Cunha., Senhor 
_ de 
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de Pombeiro. AqueIle homem, que En wr" 
palrou a Caílella, trazia pendente do 
ehapeo a deviza da fua alIronta em 
duas pon~as, que diz Manoel de Fa-
fia era6 cocar indigno para tremolar 
Ba alta fantafia de hum Fidalgo Por-
tuguez. Della teve o Rei D. Fernando 
filhos, que morrêra6 meninos, a dous 
Infantes fem nome na Hitloria ; e a 
Infante D. Brites, que narceo em 
Coimbra no anno de I n2. : foi fua 
herdeira, e carou a 14 de Maio de. 
1383 com D. )oa6 I. Rei de Caílella, 
para trazer a Portugal huma innunda~. 
çatS de embaraços, que corrêra6 dilu-

·vios de fangue., como veremos a feu. 
tempo. 

Sendo Coiteiro teve D. Fernando 
. ballarda a D. Ifabel, que narceo em 
'1364., e carou com D. AflOnfo Hen
riques , Conde de Gijon ~. Senhor de 
Noronha, filho baílardo de Henrique 
II. de Cafialla. ECle Rei., que re eílimu
lou da indifferenc;a com que feu filho 
D. Aff<mfo tratava a efpofa, que elle 
lhe déra , o defpojou dos feus Ella
dos, e reduzio atai extremidade, q'ue 

Cc 
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Era.w. fe queixou em Avinha5 ao Papa Gre., 
gorio XI. , e em Pariz a Carlos V.; 
Rei de França. Nada aproveitára6 ao' 
Principe jnfeliz' efies recurfos ; porque
Carlos VI. qne os conclui o , pronun
ciou contra D. Affonfo huma fenten
ça taõ fevera , que o tratou de re .. 
belde ao feu Rei , e o mandou [ab(r 
de Franc;a. EJle fe retirou para aRo .. 
chella , aonde o veio encontrar fua. 
mulher, que com elle viveo a ex .. 
penfas da generofa Vifcondec;a de:! 
Thouars , que lhes deo a Villa de 
Marans nas terras de A unis. 

Oito filhos ficára6 defie matri. 
monio de AilonCo, c Ifabcl , que fo
ra6 D. Pedro, D. Joa6, D. FernaIll" 
do, D. Sancho,! D. Henrique, D. Nu
no , D. Martinho Henriques 'I e D~ 
Conflanc;a'l todos com o appcllido de 
Noronha. Alguns de/les filhos doCon
de de Gijon vieraõ a Hefpanba, aonde 
'Cafou o primogenito D. Pedro, que 
<he tronco de cafas grandes, e depois 
lle viuvo f()i Arcebifpo de Lisboa. D. 
Joa6 moneo 110 lido de Relaguer etiI 
Catalunha; D. Fernando foi Cunde de 

\. Vil .. 
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ViUã' Real , origem dos Marquezes Er. ,ui,. ' 
detle titulo " Duques de Caminha, 
dos Condes de Monfanto, e de Linha-
RS; D. Sancho foi Conde de Mira; 
D. Henrique cafou com huma filha 
de D. Pedro, Vafques de Mello ,Con-
de de Atalaia; D. Nuno foi marido de 
D. Meda de Ribadaneira • e ambos 
pais de D. loanoa ') que caCou comO. 
Joaõ Mafcarenhas ') de quem defccn· 
diaõ os Marquezes de Montalvaõ; D. 
Martinho Hentiques fervio ao Rei de 
Fran<;a Carlos VII.; D. Confiança foi 
kgunda mulher de D. AffonCo, pri-
meiro Duque de BraganG&, fem 6-
lhos. 

Foi D. Fernando o ultimo Rei 
vara6 legitimo do tronco do Conde D~
Henriq~., e tam,bem -o ultimo dos 
bofros Soberanos') que· na(ceo em 
Coimbra. As fuas qualidades brilhan
tes faã l10tadas pelas gucnas impru
dentes ') que emprehendeo ;" pelas li
beralidades profuras , que exercitou; 
pela entrega total da vontade ás per
foas , de que gofiou ; mas antes da' 
Hifioria fe empregar na narraGa6 dá 

te-
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reCulta de(les defeitos, he necellàrio. 
nella meflDa fazer-fe reflexaó fobre as 
caufas. 

No fim do Reinado precedente 
deixei eu ao Rei D. Pedro o Cruel de 
Caftella em Bayona de Inglaterra, foi .. 
licitando do Príncipe de Galles D. 
Duarte (oecorros para o refiabeleci
tnento no Reino ufurpado por feu ir·, 
maó baflal'do D. Henriq\le, Conde 
de Traflamara. Aquelle Príncipe bel-o 
Jicoro, que he hum dos ornatos ma
gnificos da Hilloria do feu tempo, cc 
junto a reu Pai tinha a alta eftimaçaõ, 
que merecia6 as fuas virtudes. fubli .. 
mes: Elle o fez conceber por hum 
dos empenhos mais honroros a pro
tccçaú favoravel ao perfeguido D. Pe
dro, até o fazer remontar o reli Thro~ 
no. Com exercito numeroro, I que a 
prefença do Príncipe, todo erpiritos. 
communicava muitas almas, marchá
ra6 elle , e o Rei pelos terrenos de 
Navarra, c entráraó por Caflella~ Os 
CllcceA'os delIa expediça6, como per
tencentes áHifloría daquella Monar. 
q1.lia ,.. nós lhe Da5 daremos mais ex-. 

. ten-
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tenfa6, que a neceffaria para os pren- Eria wJg.: 
4ermos no fio da noffa. . 

Atacáraó·fe os dous exerci tos nos 
campos de Naxera; mas como o Prin
cipe de Galles trazia a fortuna ao feu 
r01do, e com a mefma que o acom..; 
panhava em Franc;a, veio a Hefpanha : 

. fem embargo do valor defmedido das 
trópas de D. Henrique, e das gentile
~s, que obrou ~Io feu braço, elle 
-foi derrotado, o Madreal de Guefclill 
prifioneiro, muitos os mórtos, e fe
Tidos. Succedeo eaa batalha a 6 de 
Abril no ànno antecedente de I J67 , 
D. Henrique depois de tudo perdido, 
tornou a bufear o refugio de França 
para dever ao [eu Rei regundo ampa
ro contra D. Pedro , que defenfreou 
a crueldade com a vié\:oria, quando a 
devia fazer lwm el1:imulo da brandura~ 
Os Fidalgos, que lhe cahlralS nas maos, 
JDandou fem piedade degollalos, e 
para executar o mermo nos prifionei .. 
'os dos Inglezes, inílou com o Prin
dpe ordenaffe, que lhos entregaffem 
por baixo re(gate, com o pretexto de 
que cm' feu poder os tinha mais CC;-

gu-
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8".w,. guros. O Principe generofo" que etW 
taó acabou' de lhe conhecer os fuodos,. 
do animo, lhe refpondeo com os mo
dos graves , que lhe inCpirava a cle
meneia: Agora que vos vejo vence .. 
dor, vos' contemplo chegado á con. 
juntura de perder o Reino; como na6 
attrahis cora<;óes, oa6 podeis fer 50. 
berano; fe zombais da vida dos ho~ 
mens, nem eu. nem o Rei meu Pai 
poderemos ajudar.vos. 

De nada aproveitou dia adverten. 
cia pathetica de tal Proteétor em con
juntura taó critica. O Príncipe, que 
com o Rei ellava em Burgos. lhe 
requereo o cumprimento do Tratada 
na paga dos foi dos , na entrega de 
Bifcaia , e outras terras" que pro .. 
Jllettera a Inglaterra pelo [eu rellabe .. 
lecimento. Servindo-fe. defie motivo ., 
com apparencias, de que para cum .. 
prir. tudo lhe era oeceífario ir a To. 
ledo., e Carmona, deixa ·ao Princip.o: 
em Burgos para a tudo lhe faltar. Ai 
terras de Bifcaia mandou ordeas aper-,r 
lWas, para que aOs Commitfarios I~ 
glezes ,nada (e ,c,PtregaJfe .. e l1aó p~ 
'. den-
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_mio conter-Ce no exercido da tyran"! ....... ' 
.. la. elle mefmo andou huma noite . 
por Carmona com as fuas pa,rulhas, 
Jecreando-{c de paffar , efpada todas 
p pelroas. que entendia faccionariO 
de D. Henrique. . 

Com o mermo remblante pafroll 
a Se,ilha , levando na fua vá-guarda 
~ terror. que efpantava todas as dar· 
les de nffallos. Daq ui enviou a Pot~ 
tugal o reu ChaDceller Mór para ra'" 
ti6ar as pazes com o Rei D. Fer:"' 
aando. O Principe de Galles., efcan
daUrado. de hum proceder ta6 eftranhó 
a toda a con6dera~a6., naó querc-ndo 
perder em CafieIla mais tempo , • 
gente., que Ce lhe diminuia com as 
moleaias da Efiac;a6., fem vêr., neOl 
{e deCpedir do i~feliz D. Pedro ., (\? 
fez na volta de Guiena; levando por, 
frudo da' jornada, o arrependimento. 
D. Henrique, que efperava em Fran:' 
ça o mefmo , que via fucceder ., e 
CafielladeCafombrada da corage do 
'rincil'c Ingle~; em Setembro de 1361 
.(:ODl o foccorro dOI F rancues . veio 
.dar •• (~~ .. .PfctCn,çQCS , . e. lOS Jeus 

ami-. 
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Irivulg., amigos huma alma nova. Por variai 
partes de Caílella andou elle ganhan
do terras, e vontades ., até fe apre..; 
{eotar Cobre Toledo. que atemorifa
da da crueldade de D. Pedro, na6 fo 
atr~veo a recebello como defeja va. .' 

Soffi'eo Toledo hum fitio de dez 
mezes com conílancia heroica, e re
fiaencia incrivel a huma fome extre~ 
ma. Determinou D. Pedro foecorreI. 
la a todo o rifco., e com o feu ex
ercito chegou ao Caaello de Montiel: 
D. Henrique quiz fiar a fua fortuna de 
huma forpreza , e antes que eeu ir~ 
ma6 o prevenilfe, marchou a toda a 
diligencia para o atacar na madruga
da. Os pl"imeiros inveí1:idos. e derro
tados foraó os Mouros auxiliares, lo
go as trópas do Rei , que temero(o 
de perder a liberdade , OU a vida no 
alcance , Ce recolheo no CaA:ello de 
Mootiel. Diz o Padre Fr. Manoel dos 
Santos no rIU. Tomo da Monarquia 
LufittJna com huma politica, que der
rota na verdade a alma da HHloria ... 
que 110 Caaello de Montiel fora o Rei 
D. Pedro morto por engano. Só el-

le 
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le· penrou elle .cafo" que foi rever- Eta tuJ. 
'lido de todas as cm:unllancias preme
ditadas, que eu vou a refel"ir. 

Afflió\o D. Pedro por Ce ver cer
cado, {em efperança alguma de foç
corro t nem de refugio, negociou com 
o Marifcal de Guefc1in a fua liberda
de por meio de conlideraveis promef. 
fas. Guefclin fez a D. Henrique fabê
dor da negociaEja6 , e fe convencio
~áraó com o fegredo, que foi fó pa
ra eUes. O certo lie , que D. Pedro 
'feio á teoda do Marifcal com a fe
gurança de ql:1em fiava a Peffaa da fua 
fé: que efiando neUa defarmado, com 
o acafo prevenido chegou D. Henri" 
que, e que travando·fe de razóes~ 
palfáraÓ' ás mies. D. Pedro, que era 
muito fOT<iOfo, levou a Henrique de .. 
baix-o. Dizem os Chronifias Caflelha
nos, 'Iue GuefcUn nefie pairo, dizen. 
do: Naó tira Rei, nem pnnho Rei, 
mas ajudo a me.. Senhor : mudou a 
pofiura dos combateS' , e JlÓZ com van .. 
tagem a D. Henrique. Outros qUC-l 

rem, que efia maoobra fofl"e feita> 
por Fernaó. Saocbes de Toar. D. Hea,or. 

TOM. Y. B Ii--
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Era vulgo rlque , vendo-Ce com fuperiodade ~ 
J 36.9 .por engano, tirou de hum punhal., e 

{em lhe fazer horror o fagrado da Ma. 
gc(lade abatida , matou a punhalladas 
o irmaó Rei , de quem narceu var. 
faUo. 

Detla maneira., na idade de 34 
annos, acabou a fua vida o Rei D. 
Pedro ás m!íos de hum fratricida: Ca.· 
tafil'ophe., que encheo de borror aos 
Principes deíintereífados da Europa, 
efpecialmente os das Hefpanhas., que 
logo fe alliára6 para vingar o rangue 
Real, n~ó ficando de fora o Rei Mou
ro de Granada, amigo de D. Pedro. 
Q..ue a ambi~aó teve huma grande par
te neflc zelo., os effeitos o mofiráraó; 
c o titulo de ufurpador em n. Hen
rique era hum pretexto bem efpecio
to para muitas ufurpac;óes. Os Reis 
de Navarra, Aragaó., e Granada naó 
perdêraó tempo em fe lan~ar fobre as 
Pra~as., que podia6 fazer mais refpei. 
taveis as ruas fronteiras, e eíle era o 
unico direito daconquiíla. O Duque 
de Lancallro., filho de Duarte de In
glaterra., que cafou com D. Conllan. 

~a, 
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c;a , a mais velha dos filhos do Rei Era ,>ú11 
D. Pedro havidos em varias m~lho .. 
res , pelo mefmo tom com que exa .. 
gerava a dor da morte illjulla de feu 
fogro, perfuadia a infallibilidade do 
{eu direito ao Throno vago. Portu ... 
gal, como mais viíinho, meditava a 
conjuntura favoravel aos feus imerer. 
{es., e fem medida talhou huma vaf .. 
fa eltenfaó de idéas , fijue perdêra6 o 
proprio pelo defejo de haver o alheio, 
como eu palro a molhar no Capitu-
lo feguinte. 

C A P I TU L O II. 
O Rei D. Fernllndp fi empenha em 

hllma glltrrafllnejJa com ofim 
de &01I!jIlij/or o Reino de 

. Caflella. , 

COM femelhanc;as· do gra~de Ale .. 
xandre de Macedonia , o no1fo ReI 
D. Fernando princípiou a guerra con
tra CafteUa, dando tudo, e refervan
do para' ii a efperanGa. Elle repartia 
Unto· por. cada Cafielhano def~onten .. 

B ii cc 
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~t" yuJe. te de D. Henrique , que vinha oll'.., 
recer-fe ao feu [erviGo, que [e der
tribuiífe a ametade por meia duzia de 
Portuguezes, veria feis baluartes de 
firmeza na face do inimigo. ifqueceo
Ce D. Fernando, de que [eu Pai o 
Rei D. Pedro, tio do cruel de Caf
tella., reconhecêra a D. Henrique, e 
com elle celebrára hum Tratado de 
paz, e allian'ia. Agora D. Fernando 
o injuriava com os epithetos de ufur
pador • fratricida , traidor , iotrufo ~ 
e abrio a porta aos deCcontentes, qu~ 
lhe roubáraó a caCa propria com a in
duílria das efperanGas, que lhe 6zeraõ 
conceber do domínio de hum novo 
Reino. Elle deo quinze Villas a O. 
Fernando de Calho Xerés ~ cunhado 
do Rei Henrique : nove ViIlas, o 
Condado de Arraiolos, e o emprego 
de Condetlavel a D. Alvaro Peres, 
irlÍla6 do dito D. Fernando: de-za[ei. 
Villas a D. Fernando AffonCo de Sa
mora: cinco VilIas a D. Mendo Ro
drigues de Seabra: [ete VillilS a D. 
Gonçalo Martins de Caceres: duas, 
Villas a D.AffonfoGon'illvci: [eis. 

c, vil-

• 
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~l11as, que repartira6 entre fi D.Joa6 ElavulJ 
-F ernandes de Andeiro, e D. Affoufo 
'~e Baeza: quatro villas a Vafco Pc .. 
ores de Cam6es, progenitor do gran-
de Poeta defte apellido : feis villas pa ... 
ra amigavelmente poífuirem D. Pedro 
Affonfo Giron , e D. Affonfo Peres :. 
eluas Villas a D. Lopo Gomes 'I e ou,.. 
:tras duas a D. Affonfo Lopes : tres 
villas repartidas por D. Lopo Rodri .. 
gues , por Go",;al0 de Agujar," por 
D. Alfonfo Moxicá 'I e por D. Paio 
Rodrigues: duas VilIasa D. RodrI-
go de Villegas : fete Villas a D. Af-
fonfo de La-Cerda, além de innume-
raveis gratificaGÓes pecuniarias , corn 
que ficou Portugal em poder dos Caf.. 

-telhanos antes de fazer a gucrrá a eaf-
tella. 

"EA:es grandes homens, que fe 
Vl'ra6 taó remunerados fem mais me
recimento, que a liberalidade natuFal 
de D. Fernando, nenhum"a dúvida ti
veraó em preferir o fc:rviGo , e refi .... 
dencia de Portugal ao amor, e C0m.

·modidades da propria Patria., que na6 
:.era de mãos -taó rotas. SeguiraÓ" o Cea 

ex~ 
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i-,a til'. ' exemplo muitas Cidades, e Vlllas dê 
Cafiella ., que reconhecendo no mef
mo Rei a legitimidade do fangue do 
(eu Santo D. Fernando 'l lhe efcrevê
ra6 Cubmettend()oofe ao feu domlnio, 
oe pedindo as defendeffe como Senhor 
da tyrannia de hum intrufo. Galliza., 
e as terras de Lea6 foral) as mais em .. 
penhadas nos rógos., que encontrá TaiS 
a acceitaça6 tal) faeil , como os feus 
paizanos achava6 a liberalidade fran .. 
1:a. A e{las oifertas do Reino. e das 
pefi"oas rabia a politica de D. Fernan. 
do occultal' as intenGl>es com a indif. 
ferença .. dizendo: Que Rei de eaf. 
cella fotfe quem Deos quizetfe ; que 
elle nal> pretendia mais, que fazer os 
ultimos esforços em vinganc:;a da mor
te de feu' primo o Rei D. Pedro. 

Refoluto D. Fernando ,a romper., 
mandou·fe julH6car., e expÔr ao Pa:" 
pa, e Príncipes da Europa ° direÍlo, 
que tinha á Coroa de Hefpanha uCur
pada por hum batlardo.Ajufiou paz 
ror cincoenta annos com ° Rei ao 
Granada., que na6 a obfervou, com. 
110ndo"re pouco depois com D. Hen.-

ri-

i 

• 
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1'lque. O Rei de Araga(S mandou' Em- E,,'vuJ. 
baixadores a Portugal com o roeCmo 
fim, e ajullára6 a diviCa() de CaRella 
em forma, que ao Rei de Araga5 6. 
caria o Reino de Mureia', o fenhorio 
de Molina, e outras Praças,: a. D. 
Fernando ,o reaante . de eaa.Ua " e 
Leaó com titulo de Reirio , 'unidó la 
Coroa de Portugal': 'que eaa l'agarf" 
a Araga5 por tres annos Hoo lanGas 
para a guerra: que' a Infante D. Bri-
tes, irmil do Rei 'D. Fernando,' cá. 
{aria com o Duque dê Gir~na, Prin-
cipe herdeiro de AragaÕ. Com dI., 
difpofiç6es Ce declarou a guerra, que 
.o R.:i principiou no mez de Junho 
eom o rendimento de Tuy, Compor-
telJa , e Corunha. que nos fez ágora 
preCente do [eu natural Joa6 Fernan~ 
des Andelro , depois Coridede, Ou .. 
rem, e eIle entre n6s a gloande figu-
ra " que tem de fazer repreCentàG6es 
varias no nolfo theatro até confum;. 
mar o ultimo auto -da Tragedia. 

A noticia das marchas forçadas 
eom que D. Henrique vinha acod'r- a 
'atHza , naõ 4eixou mais acordo ao 

Rei 
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~r. ~I,. -Rei C que pa-ifoll :fqllclJc Reino mai.· 
em tom de triunfante , que de guer-' 
leiro) que: o necelfario para fc em
barcar em huma das fuas Galés, e re-, 
colher-Ce ao Porto .. deixando reforça .. 
da a. guarniGaó da Corunha. D. Hen
rique'; que com as fuas altas quali-' 
dades adquirio a' anthononr"ha de Ma...,: 
gni6co . ., naó lhe fazendo efpede os' 
outros inimigos , quiz molhar o fell 
refentimento a Portugal, atacando as 
Praças ~ que Cegulra6 a fua voz , o 
efcol'hco a de Sám.ora para defcarre- I 

gar nella os primeiros golpes. O feu t 
.sforço encontrou a rehftencia dura; 
c ou fotfe por na6 arrUcar a reputa--
Gaá~· e as forças,' 00 por acodir â in-
vafaá. de Galliza; elle levantou .0 h .. · 
tio, e refolveo..fe a decidir comnof. 
cu a fua fortuna em huma batalha~, 
Como D. Fernando fe havia retirado, 
foi facil a D. Henrique focegar a per .. 
turbaçaó de GaIliza ; entrar por Por .. 
tugal devaílando a Provincia do Mi-
tll1o, e lidar a Cidade de Braga., fem 
os,Portuguezes apparecerEm na campa. 
f1ha, nem Ce opÓraos fe~ \ qefignios. 
•. Con-

\ 
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.. - eonta O nofro Agiotogió ~ que I!.ravul,. 
néfla occa6aó as almas de D. Aftonfó . i 
Sanches ; e de D. Therefa Martins 9' 

Fundadores do Convento de Santa Cta~ 
J!a de Villa de Conde. faJlára6 dos,Cé .. 
pulchros dos feus cór!,os i Pretada ~ 
advertindo-a Ce retiraífe' com IS ruas 
Freirai para o Porto.,; l'0rqu.e na iDa .. 
nhá feguinte os Caílelhano$.faquearia6 
a' Vitla., naó fuccedeffe prófanar-Jhes 
o racrario da pureza. Réndeo-fe Braga 
por falta de foccorro' ;, e 'D~ Fernan:' 
do, com' a inerma facilidade com que 
rompeo a guerra " offereceo agora a 
paz ao Marifcal de Guefdin por meio 
de hum Mercador eílraogeiro., que o 
conhecia. Foi ene bem' recebido do 
Rei .. q ue o mandou: com. o mermo 
Ma ri fcal tratar' os ajuRes, que Ce na6 
effeituáraó, com o Conde de Qarcel-
los~ Quando D. Henrique acabava de 
reoder Bragança., e outros.Lugares n. 
Provinda de 'fras.os~Móntes , foi 
avir ado da perda .. e deflruiGaõ da im,. 
portante PraGa de Algezini peto Rei de 
Granada., que Ce fervia da, Cua aufencia 
Para avan~ar confideraveis ~s conquiftas, 

"J 'Ef .. ' 
, 
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Ena noticia defconcertou ás me. 
didas de D. Henrique, que houve de: 
abandonar a empreza de Portugal para: 
refiair á diverfa5 de Granada. O mo
vimento na6 efperado deGa retirada 
fez lembrar ao Rei D. Fernando .. 
que as armas 'de Canella naó confeo
tia6 divifa,6, e por ilJo devia elle coo
dnUar a guerra com vigor na fron
teira, e fazer declarar a D. Pedro do 
Araga6 pela fua. Para o primeiro de .. 
6gnio augmentou o número dos Offi
ciaes, e das tr6pa! ; pedip foccorr09 
I Inglaterra ., que lhe fO'fatS manda. 
dos com o Conde de Cambrix por 
Commandante 't mais a deGruir, que 
I fer proveitofos a Portugal; c apref. 
tou huma groífa armada de 30 náos, 
e 32 galés pari atacar as coaas de 
Andaluzia~ 

Para o regundo projed:o mandoll 
a AragaiS os· Bifpos D. Martinho de 
Evora, D.Joaó deSylves, Fr. Marti
nho, Ahbade de A1cobac;a., e o Con
de de BarceHos D.loa5 'feio de Me
nezes com huma eCquadra de galés, c 
preCentes, que tudo refpirava grande-o 

za, 

\ 

, 
I 
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~a. e magnUicencia ~ para ajudarem ó En vaI,. 
eafamento com a Infante D. Leonor. 
e a conduzirem a· Portugal. Foi eae 
o primeiro malograda cafamenta do 
D. Fernando ~ que juGo, e celebrado 
com todo o prazer do Rei D. Pedro, 
Pai da Infante • fuppofla a difpenfa, 
que para elle havia conceder o Papa ; 
(em (e encher ea.· condiça6 ., nad 
~onveio o Aragonez na p.artlda de 
fua filha para Portugal., que anciofa. 
mente. a defejava. : 

Accendeo-fe a guerra por todas .. 
1l0fl"asProvÍt1cias para 'defaggl'avarem 
com muitos golpes a hum tempo , 
os que deidra6 de dar os braços ocio. 
fO$ na campan ha paffada. Pela do Alem
Téjo cntrára6 os Infantes D. Joa6, e 
D. Diniz, que arrazára'6 todas as obras 
exteriores de Badajoz. Pela mefmapat. 
te penetrou a terra 'com Soo homtlll 
o bravo Gil Fernandes, fazendo huma 
-preza taiS conGderavel., que occupava 
bama legal de terreno. Para dlsfarqar 
() reu pouco poder, e falvar a 'preza 
{em o perigo de o virem reconhecer. 
~D$io-fe , ~ Ce fez tratar pelo Infante 

D. 
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Era vulg. D. Joa6, efpalhando a voz dás granO; 
des forças, que o feguiat>. Eílratagelor 

ma, que conteve" os Cafielhanos , e 
que lhe fervia para introduzir no Rei~ 1 
no toda a preza rem algum fuf .. 
to. Os Senhores da Familia de Cafhe 
em Galljza (ufientavaó as nolfas Pra. 
ças naquelle Reino, e nat> davaó der-
canGo ás armas dos inimigos. Pela Bei-
ra comprio os feus deveres o Frontei-
ro Lourenço Gomes do" A velar com 
as conquinas de Cerra.lvo , S. Felices, 
e Inojora. 

No rio de Sevilha etitrou" a nofra 
armada das galés, aondeeOeve muito 
tempo furta rem acçaó.Determinou o 
Rei de Canella furpreodella pela fome, 
(Jue já principiava a rentir ,. e man
dou ao feu Almirante D. Ambroíio 
Bocea-Negra com huma graífa efquadra 
• impedirwlhe a fahida para render a 
noífa [em peleija. Nós nos viamos em 
dlado ·de naó poder combater, nem 
fubíinir, e esforcamos as indufirias 
para nos falvar. C~mo a e[quadra ini ... 
miga formava huma linha, que toma
va toda a boeca do. rio, efper.átn05 

hu-
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ltiíma nbite eCcura: paGámos as galés EN yull-. 
cm ala com a proa de cada huma fo-
bre a popa da outra: a ehufro. com os 
remos promptos a efperaro linal pa-
ra a voga: aecendemos o fogo em 
dous navio. carregados de azeite; ai-
atra6 . .. e outras mate rias combuRi-
,eis: deltamoHos ao tom da corrente 
rápida ., que defcia ., e fora6 as galés 
em voga (urda , feguindo-os no mo .. 
vimento : bia6 eUes cabindo fobre a 
armada Cafielbana ., que temerofa do 
perigo ; abria pelo centro para dar. 
paffo aos brulotes ., que j4 era6 dou,. 
incemJios. Enta6 os noffos ., apertan-
do os punhos , a toda a força da vo-. 
ga arrancada, em pouco efpaGo fahí-
raô peJa abertura ao mar., e Ce poze .. 
ra6 em Calvo. 

Dous fitios defia campanha fo
raIS as acç6es mais glo~'iofas de toda. 
ella. Sobre Cidade Rodrigo veio o 
Rei de CaíleUa em peffoa com exer. 
cito poderofo ., publicando que ena: 
empreza era digna do (eu caraé\el'. Em. 
dous mezes de ataque:. vigororo acho" 
Cempre. caG prompta a rcC.ftenc:ia., que, 

por 
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Era vulg. por naá anifcar as forças, aonde amot. 
gava a opinla6 , teve de Ic'antar o 
fltio , fervindo~lhe as incommodida
des do Inverno de pretexto para es
friar no conceito dos homens o ardor 
da noifa corage. Motlrára6 os fucceí
fós "que naô os acafos , mas o es
forço Cufientoa Cidade Rodrigo t:Ja 
noífa obediencia até ao Tratado da 
paz, em que por conveqqa6 a cede
mos. A retirada do Cafielhano defeon
certou as medidas do R~i D. Fernan
do, que fe fazia prefies para o invcf. 
tir no campo. Por naá ~fiarem oeio
fas as armas, que tinha juntas, divi
dio o exercito em tres corpos para eo
trar em Cafiella por partes difleremes. 
Os caragos foraó infeparaveis deLlas 
invasões; mas ~ellas naó Ce recolhêraõ 
outros intcreífes, que derramar o ter
ror nas terras, que feguiaó a voz de 
D. Henrique. 

Sua mulher a Rainha D. Joana 
foi a auth't)ra do fegundo {ido; e emu
la da gloria do marido, a quiz adqui
rir na conquifia de Carmona, que de .. 
pois de lhe dar a efii~a~a~ de Heroi. 

na, 
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lia, eBa julgava o meio mais efficaz Era \'\llg. 
para o refiabe1eclmento dos negocios 
do Reino. Na télla das fua.s ,trópas ., 
a que dobrava os alentos a façal1hofa 
prefen'ia mulheril ., mandava elIa ob. 
fervar tantas forma1idades militares., II: 
avançar combates ta6 vigororos ., que 
na6 fe podiaõ con,eber o vigor., e a 
dexteridade. Mas era Commandante 
delta PraGa por Portugal o bravo D. 
Martim Lopes., Graó-Meft~e da Or· 
cem de Calatrava, chamado· por ou-
tros D. Affonfo Lopes de Texeda., 
que na formorura da defenra obrou gen. 
tilezas ta6 cheias de heroicidade., que 
a todas as memorias fizera6 o feu no-
me rcrpeitavel. Naõ entendeo a vaida-
de da Rainha t. que refillencia Ceme-
.lhantc fe atrevelfe á fua face, fena6 
maci1lenta pelo medo , já vermelha 
pela colera, que lhe accendia a con-
tianGa. Elia prOpoem a D. Martinho, 
que fe renda" antes que o furor das 
armas· o obriguem a hum arrependi-
mento a que ferá inexoravel a c1emen ... 
da. O Heróe ., ,que fabia dar lugar 
d ,ivilidadc na maior fortaleza do ar."" 

dor, 
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Era.YuJg. dor., lhe refpondeo: Q.ue o rerpeito; 
naó os fufios., lhe movia os defejos 
fie obCervar as ruas orden~; mas que 
bum embaraço taó conGderavel , co· 
mo era a honra da fidelidade ,promet .. 
tida ao Rei de Portugal , que elle 
reconhecia legitimo ·de CaA:ella ., lhe 
prendia o palfo para o dar em outro 
ferviço., que naá foffe o daquelle Pril~ 
cipe z Q.ue lhe éoncedetfe tempo par. 
o aviCar das fuas pretel1Góes; na cer· 
teza ., de que naó faltaria á execu'iaó 
das determinações" que TCilcebeil'e. ' 

Condefcendeo a Rainha com ct 
propoA:a de D. Martinho, pedindo. 
dous de feus filhos em refen9 ., que o 
General politico naó duvidou entrega~ 
á delicadeza da fé de huma Princeza ., 
que [e inti tula va Rainha. lmmediata
mente de[pachou aviCos a D. Fernan
do do caado de Carmona ; da reColu· 
çaõ das trópas em a defender até a' 
ultima e~remidade i mas que cra De ... 
celfario Sua Alteza naó lhe demorar. 
c)s foccorros ., que fem elles, a conf
taneia da iitiante renderia inuteis 09, 

esfor~os dos fitiados. D. F emandg ,. 
que 
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i:p1e tinha o exercito prompto , e' de .. E~à ,uI,; 
.via marchar fem demora a huma ac· 
pó taó importante , gaílou o tempe 
cm conCelhos fem deliberaça5; con.
&cntando-Ce de mandar reforçar a Praça 
com 70 homens. Se elle quiz affil1ll 
pcr[uadir aos inimigos, que os deC .. 
prezava, a Cua facilidade o enganou, 
c de nada lhe valeo a conaaneia paC-
mofa com que a politica de D. Mard-
Dho prefumio remediar a mal adver-
lida do Rei D. Fernando. 

A Rainha, impaciente, por con
cluir huma empreza, que olhna co
mo obra toda fua., apenu efpirou O· 
prazo concedido a D. Martinho lhe re
~uereo a entrega de Carmona. Obra· 
TO Heróe, que media pela fua intre .. 
pidez a de toda a goarni}aõ; que linha 
firmàdo na ideia deixar ao mundo· 
hum exemplo immO'rtal de fideltdade .. 
rcfpondco á Rainha, que ene já mais 
concebfra penfamentos de fe render t 

fempre reColuto cm. fuaenta.t huma 
defenCa com fuperioridade infinita ao 
v.alor, com que foffe atacado. A fe~ 
reza deaa rerpoRa foi hum· carago a& 

XOM. r. . C IDO-
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Er,a YUI, .. moderaGa5 da Rainha, que fem outro 
lembranças , fena5 as del1:e aggra vo, 
O cOllcebeo em tal tom de injul"Íofo, 
que lhe arraílou o animo inteiro para 
• vingança a qualquer cuRo. Elia man
da conduzir á viRa de D. Martinho· os 
dous filhos, que élle lhe mandára em 
.refens , bem longe de imaginar, que 
huma mulher havia· Cer authora da 
atrocidade, que vou a referir. Elia o 
faz notificar, que eleja, ou a entre
ga de Carmona, ou fer teRemunha da 
morte ') q ue a punhaladas manda dar 
na fua face aos dous pedilGos tenro. 
da rua natureza. FluGtuaó em D. Mar
tinho a fidelidade ao Rei, e o amor 
dos filhos; a reputaça5, e o fangue; 
quanto ha de mais nobre, e mais [en
fivel. Com poucos intervallos de in
deciCaó prevalece o generofo ao deli. 
c:ado; e diz D. Martinho lhe degolem 
{cus filhos, que elle efiá prompto pa
ra ver a execuGaó com a indifferença 
de huma montanha. 

Efta reGacneia mais fu.blime, que 
a de quantas defenfas ha heroicas, Ce 
lIavia aballar o peito de D. Joana pa_. 

ra 
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,.. Ce render piedofa ; ella a. enfure- at. tuf •• 
eeo para fe conduzir atroz; ordenan-
po., que entre a Pra~a, e o exercito 
()s dous innocentes Fidalg~ fo1fem 
defpeda'sados. Morte deshumana;, 
que tifoa a gloria de huma Prince-
2a com mancha inapagavel : Morto 
barbara., que efiimuJa os cfpiritos de 
bum pai para vender cada pedra dos 
muros de Carmona pelo preGo do. 
muitas vidas. He horror quanto da-
qui em diante obrára5 a cólera., e a 
defefpera<;aó ., a corage ., e o furor .. 
Mas o Her6e., que da fen{ibilidade da 
dor na6 apartava a obfervancia das 
maximas da prudencia, Vendo Car-
mona em efiado de naã poder mais 
defender·fe., para poupar vidas im:' 
portantes de homens ., que naó eraá 
{eus filhos .por natureza., ainda que até 
entaa o foiTem da dif€iplina., e}lc ca-
pitula., e fe entrega. 

Jo1 ilefles tempos parece que tr
nha (equito no mundo a maxima per
Iliciofa ., e abomfnavel, que cnlina:: 
Como os juramentos naó tem nada de 
.bom ~ fCDa6 em qúal1tO .. f~rv~m do 

C ii meio 
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~a vul,. meio .para enganar os homens. Junfl! 
ra6 os Reis de Caílella, e promettê., 
raó a D. Martinho Lopes ., que elIe'. 
c a fua guarniGa6 fahHfem de Carmo- ' 
na para onde quizelfem, falvas as vi
das , e as fazendas. A execuçaõ def .. 
mentia a promeífa ., e o juramento; 
menos eílimaveis aos Reis, que a 
perda da liberdade de D. Martinho ., 
c que a polfe dos muitos dinheiros, 
que Cc guardavaõ em Carmona., co
mo lugar de Cegurança. Tudo foi ap
prehel1dido., D. Martinho preCo, por
que o Rei D. Fernando atlim o quiz; 
e como a authoridade, c rcputaça6 
de fie grande homem faziaó aos Reis 
huma fombra ., que lhes na6 era tC)-. 
leravel; D. Henrique, raras vezes exa
do, e fempre politico., naõ efcrupu
liCou com o juramento ., e promefià 
para mandar tirar no carcere a vida 
a D. Martinho Lopes. , 

Entendeo D. Fernando., que co
mo ellc naá teve a gloria de dar a D~ 
Henrique a batalha para que o defa .. 
~ou., quando eíleve fobre' Cidade Ro .. , 
drigo, que ficára difpenfado, pa,ra foc~ 

, cor-
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~rrer- Carmona, aonde os eecos der- Era vulg: ; 
ta reputa(jaõ imaginaria bafiaria para: 
derrotar as ideas dos inimigos. Ago-
ra que os fucceA'os mol1:ráraó- o erro 
dos difcurfos, para foldar a québra 
da inacc;a(S, mandou ao Almirante Lan"; 
çarote Peçanha com a efquadra Por-
tugueza atacar a Cal1:clhana; mas co-
mo el1:a tinha ordem para fe defviar 
do combate t reduzio-Ce a expcdic;aó 
a fazer varios defembarques fem ft.u-
ao na có(la de Cadiz ,e voltar a ar-
mada para os portos donde rahira. 
- O clamor defla guerra ferio os 
ouvidos do Papa Gregorio XI. que 
temia fe approveitafi'em del1~ os Mou
ros de Africa, para , amparados á 
{ombra do Rei de Granada, entrarem 
no projedo da reconquiCla" de Herpa .. 
oha. Receio taô bem fundado o ohri
gou a empenhar em offieios promptos, 
e efficazes os principaes Prelados de 
Cal1:ella , e Portugal para di[porem 
os animos dos (eus Prlncipes a ajutles 
razoaveis, que ene mandaria con. 
c:luir pelo Cardeal Agapeto Colona, 
já Domeadopara "ir aos dous Reinos 

in .. 
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Era vul:- : indicar as ruas· boas intençóes, de quCl' 
logo veremos os effeitos. 

CAP I TULOIlL 

Ajttfla-ft II paz· com Ct?/le/!a, e [egun';' 
40 ca{amento parll D. Fernando com 
II fila l11/ante D. Leonor a deJprll
ser da Leonor de Ar(lgaõ, eft trq,
tali O1Itro.f aCOlltec;mentO.f. 

A CHEGADA dos Legados· Pontifi4 
cios á Hefpanha fez mudar o Cem .. 
blante i tantos fucceffos trllles: Fa .. 
ceis em admittirem as propof1:as do 
paz , D. Henrique pela neceffidade. 
que della- tinha para Ce Cutlentar no 
Throno , e domar a ferocidade de 
vaffallos teimoros; D. Fernando pela 
volubilidade natural, que lhe fazia dif... 
ficultofa a permanencia. D. Henriquo 
nomeou Plenipotenciario 3 D. Affon
Co Peres de Gufmaõ, Alcaide Mór de 
Sevilha, e D. Fernando ao Conde de 
Barcellos D. J oa6 Affonfo de Mene .. 
zes , que já Ce havia recolhido de Ara .. 
~a6 a Portugal rem a Infante D. Leo-

nOI., 
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ilO'f'" que fora. conduzir. De(HnouJ"e. ~ !, .. vúrç •. ~ 
ViUa de Alcoutim no Algarve., fron-. ' 
teira a S. Lucar do Guadiana ., 'para' 
lugar das conferencias., que principiá .. 
faó em Dezembro do anno patTado dó 
J 370. ,Reduzira6-fe eiles ajuilcs á mu-
tua entrega das Praças conquHladas: 
á liberdade plena dos Cailelbanos, que 
quizefi'em ficar em Portugal, e os Por
tuguezes em CafielIa : á promeífa de 
<:afamento de D. Fernando com a In-
fante D. Leonor, 6lha do Rei D. Hen-' 
Tique com os dotes arbitrados "que 
Ce efcufal) nomear como drcunfian-
cias de hum matrimonio, que na6 Ce 
Chegou a conduir. . 
, O Rei d~ Araga6 , que na6 roi 
incluido neile Tratado ., fe queixou 
altalnente de D. Fernando 'I affim pe
la paz com Cafiella, como pelo ajuC .. 
te do caCamento com a fua Infante., 
fem attenc;aó aos efponCaes antes con
tràidos com fua filha. A difficuldade 
,de impedir huma ,e outra negocia ... 
t;a6., efi.imulou os deCejos de 'algum 
reCentimento , que honeilamente fo 
pudcífe pretextar. Os primeiros im .. 

pul-



40 -- HISTO'RIA GJUlAL 

Er4 "nJ,.: pu1Cos foral> de prender os RmbaÍxlJ 
dores , que na fua Corte deixítra o 
Conde de Rarcellos , efperando a diC
penra do Papa; Olas como appoderar. 
fe de 21 SI marcos de ouro., que o 
Rei de Portugal tinha promptos em 
Barcelona para as defpezas do caCa. 
mento ., era lance mais conveniente: 
Publicando os muitos gaflos, que D. 
Fernando o obrigára a fazer.. e que 
de alguma Corte os havia refarcir., eC .. 
ta perfuaCa5 c6rou o pouco eCcrupulo 
de fe utilifar do alheio. 

Como tanta profufatS ., mercês ~ 
e grati6caçlSes., que o Rei fez na oe.., 
cafiatS defia guerra jnconfiderada., di .. 
ininu(raó huma grande parte das Ren
das Reaes; elle fe quiz compenfar 'au. 
gmentando o valor dos generos ~ Idé-a 
fatal aos- Eílados ., que fobre provo
car a murmuraça6 ., a impaciencia dos 
Póvos; obrigí!- os Eílrangeiros a que 
levem no cambio dos contratos o di. 
nheiro corrente em lugar das cfpeeies 
do Paiz., que no &\fance dos preços 
lhes derrota6 o Commercio. Clamou 
o Reino com a cârefiia dos viveres t 

com 
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~ O augmento do valor da moeda, Era vul, •. 
e os EccleliaUicos., que -pelas Leis 
precedentes eflavaó impedidos para 
polfuirem bens de raiz., e as contravi-
nha6 por meio das Doaçt>es., que eu 
deixo dito: Agora acompanháraó o 
Povo no defprazer., quando víraó, 
que o Rei lhes atalhava o palio com 
a obrigaçaó impofla aos Taballiáes de 
naó fazerem as Cartas de Doac;aõ; c 
que para os E~cIefiaflicos., que dam 
em diante compraffem com licenCia 
fua ., ou dos Reis futuros., houvetfo 
hum livro de Chancellaria ., em que 
{e refifiaífem as licenças; que â ceie-
braçal> da venda affiOifi"em o Almoxa-
rife Real., e o Efcrivaó da terra para 
impedirem., que o valor da compra 
nat> excedelfe a quantia concedida na 
licença. Eila providencia foi derroga-
da pelo Rei D. Affonfo V. que COI1-

cedeo faculdade aos córpos de Ma6 
morta para pof'fuirem bens de raiz com 
as formalidades., e refiricç6es, que fe 
contem nas fuas Leis. 

Já tinhaó efpirado os cinco me
u. taixados na paz de Alcoutim para 

o 
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Era vu1r:. O Rei celebrar o feu cafamento cont 
1372 a Infante D. Leonor' de Canella : AI .. 

liança ., que entranhavelmente defeja
va6 ambos os Reinos., como meio de 
fazerem firme a concordia. D. Fernan .. 
do., porém, com a mefma facilidade 
que teve em lançar dos feus intereffes 
a D. Pedro de Araga5., com a mefma 
muda de fentimentos, e arroJa delles 
a D. Henrique de Canella~ Havia na. 
rua Corte outra Leonor ., nome para 
eile Rei terrível, por nafcimento fuI. 
valfalla ; mas com dotes da natureza, 
que lhe dera6 a preferencla no con
turfo com duas Infantes, filhas dos 
maiores Soberanos de Hefpanha. Era. 
Dama da Infante D. Brites., irmã do 
Rei., D. Maria Telles de Menezes, 
viuva de Alvaro Dias de Soufa, e fi
lha de Martim Affonfo Tello de Me
nezes. ElIa tinha outra irm!l cafada na 
Beira com Joa6 Louren<;o da Cunha, 
chamada D. Leonor Telles ., que veio 
vi fitar D. Maria ao Paço., aonde ficou 
hofpeda., e entrou Cometa., que ar·raC .. 
tou., e efcureceo o primeiro A.nro. 
D. Fernando avio, e perdeo,fe : che .. 

go~ 
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gOU o' tempo deUa voltar para feu ma~ ~ra ~uJ,. 
rido ~ o amor a prende, o poder lhe 
detem o paf'o.' . 

Declarou-fe o Rei com D. Maria9 

c logo ,lhe perfuadio 9 que o feu ardor 
oaó era lavareda de amante; mas in
ten9l6 de efpofo: que como tal fazia 
a D. Leonor a fineza de abandonar a 
Infante de Hefpanha para eHa fó ter 
lugar no thalamo., e no Throno: que 
o (eu matrimonio com Joaá Louren
Cio eaava nullo por ferem parentes na5 
difpenfados : que cne tomava á fua 
conta romper todos os laços .. tirar 
todos os tropeços.. que a ene lhe po
daaá impedir o goGo .. a 0'. Leonor a 
fortuna. Soube D. Mnia fingir lance. 
de ,honra, afl'eéhr' difficuld,ades no eC. 
candalo., propÓrreceios dos valfallos ; 

, mas de tudo cede o facilmente; que 
promeA"as de huma C~roa faá ta6 atra
ltivas., que mal lhe podia refiílir hum 
peito fragil , quando eUas fazem ba
quear os mais confiantes. Ver huma 
irml valfalla Rainha de golpe era bata. 
ria., que na<S havia deixar de abrir 
brecha. D. Leonor Ce rendeo ao pri'. 

mei .. 
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Era vulg. meiro tiro, e já fem lembran«;!I de 
J oaõ Lourenc;o da Cunha, entra a ef. 
timar-fe mulher do Rei D. Fernando, 
de Portugal. 
. Para Ce effeituar ocaramento ~ 
era necetrario que Roma dec1araffe a 
nullidade do primeiro, como fez pela 
proximidade do parentefco, que naiS 
tinha lido difpenCado. Eaa acça6 em 
fi meCma odiora, caufou no Reino in· 
felicidades, nos Póvos revoluções, ef-. 
pecialmcmte no de Lisboa , que Ce 
fublevou contra o Rei, e tomou as 
armas. Elle pÓz na fua teRa a Femaó 
VaCques, hum homem da plebe de-

, fembaraGado, e fallador, para repre
fentar por todos o eCcandalo, que re .. 
cebiaó em huma deCordem dign~ dé 
fe atalhar a todo o cuao. Nas adver. 
tendas que ene fez ao Rei, mas com 
as armas na maá , lhe TOgOU olhalfe 
mais pela Cua reputaGa6, que pelo 
{eu amllr; mais pelo interefl"e dos [eus 
v.tlfallos, que pela paixa5 a huma mu
lher alheia, que elle oa5 podia fazer 
propria, nem os (eus vaffallos havia5 
confentir. A politica do Rei negou 

to~ 
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toda a verdade das fuas intenc;6es , c Ir, vul,., 
para Cocegar a inquietac;a6 .. ordenou 
ao Povo, que na manha feguinte fo 
achaJfe na Igreja de S. Domingos, 
aonde elle fem referva lhe declararia 
tudo em peífoa. Acreditou FernaG 
Vafques a palavra Real., como deve-
ra , e fez que todos fc recolheífeOl 
para no OUtro dia ouvirem no lugar 
deftinadoa reColuc;aõ do Rei. 

Ellc fc aproveitou da noite para 
re, Te,tirar com D. Leonor, palfarem a 
Santarem ., 'dahi á Provincia do Mi
nho, aonde a recebeu por mulher no 
Modeiro de Leça. Daqui emanára6 
pelo Reino ordens bem eíhanhas á 
cfperança da credulidade do Povo de 
Lisboa, que via convertidas em amea
ças as primeiras doçuras; as promer
fas ' benignas em execuGóes' rigorofas. 
Julgou o Rei delinquentes a todos o~, 
que fe opunha6 ao (eu gono, ou 110-

tavaá de ligeira a fua refoluc;aõ. En
taá o zelo., o a~or., a fidelidade feD
'iira6 as penas de inconfidentes na COll-. 

fifcaçaõ dos bens , nas mâos , e pé. 
~rtados , ,omo cn~õ fe uCava, e Cc; , 

, ' '. fez 
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Eta vulgo fez o ufa mais vulgar por hum crime 
novo. Etlas execuGões rigorofas ~ que 
:tinhaó origem em hum amor tenro 't 

·a{fombráraó os mais inttépidos. igual .. 
mente fenfiveis ao feu terror ~ e á ma. 
goa de' verem andar o feu Rei pelo 
Reino, de terra em terra, molhando 
ao lado como Rainha a fenhora, que 
elles r6 reconheciaó mulher de Joaô 
Lourenço da Cunha. 

Diogo Lopes Pacheco , o mata
-dor, de D. Inez de Calho, e parente 
muito chegado daquelle Fidalgo, oaõ 
teve valor para ver duas aeGOes, que 
julgava indignidades; burna no Rei, 
que a fazia , outra no feu parente 't 

(Jue a fopportava; e fem matar a D .. 
Leonor , como matou ,a D. Inez ') 
tornou a fugir para CaRella , naó fue .. 
c:edeífe pagar na vida de buma a mar .. 
te da outra. EUe era muito obrigado 
ao Rei D. Henrique, que o amparoll 
em França; fervio-o nas batalhas de 
Naxera ~ e Montiel, e neaa occa6a6 
bufcou o refugio da fua Corte" don
de pouco depois o acompanhou ar
mado ~ontra a Patria. Joa6 Loureo.,. 

~o 
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ço 'da Cuuha lhe Ceguio os pairos, e Era vut, • 
. conforme a opiniaó de Manoel de Fa-
tia ., Ce eIle fen ti 0- o caro foi no in-
terior, que quanto nas demonllraçães 
públicas, cne o fez mate ria de hum 
entremez na DeviCa, que pendurou 
no chapeo para fe dar a conhecer pe-
Jo que era. 

A nobreza., .que via ao feu Rei 
conduzir a Dama· como, em triunfo, 
fentia .que a paixaá vebemente lhe en
cbetfe todas as medidas, que fe de
viaã oc<:upar da razaá, e da gloria, 
Ella acabou de ficar atonita, quando 
110 Lugar do Eixo lhe mandou o Rei 
beijaífe a maá a D. Leonor como Rai .. 
Ilha. Enta6 lembrou o facrificio , que 
o feu amor para com eUa fazia das 
Infantes de Cafiella , e Araga6; o 
Sceptro., que lhe offerecia; o coraça6, 
que lhe cativava; os Efiados confide
raveis'l .que lhe conferia: tudo próvas 
de exceífos'l que chamava6 por outros 
muitos. Efie temor fez dobrar o joe
lho ao Infante D. J oa6, e a Ceu ir .. 
ma6 o MeO:re de A viz 'I qde tomá. 
liÕ a Dl6\Ó a l}. Leonor, a beijára~ 

CQ-
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E!l vulg. como valfaUos., e elltt os recebe o 1ta~ 
nha. O Infante D. Diniz naó fe quiz' 
molhar medroCo , nem politico., c 
refpondeo refoluto: Que elle naó bei
java a maó de peffoa , que devia bei", 
jar·lhe a Cua. DeCprezo tilÕ declarado 
moveo tal defefperaGd) no Rei , que 
o atravet1àra com hum punhal , fc 
Ayres Gomes da Silva na6 defviára o 
golpe. O Infame fugia, e paff"ou pa .. 
ra Callella, aonde veremos os feus 
{uccetfos tragicos, e os do Infante D. 
J oa6 , que depois bufcou o mefmo 
refugio. . 

. Todo o mundo eflranhou elles 
excelfos ., que fe fazem nutados na
quelles homens , que vem ao mundo 
para fe molbarem nelle humas Idéas 
puras fem paixóes. O Rei de Catlel .. 
la fe forprendeo dos expedientes do 
de Portugal para com elle, muito mais 
a refpeito da Infante fua filha , que 
elle dizia fora defprezada em razaó de 
huma adultera; por efte crime infame 
indigna da vida, quanto mais de hum 
throno. Elle quizera, que na vingan .. 
lia naó houvelfe demora, e. Que. as. rer" 

pi-
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ph'aGões do feu furor foffem incen- Era vulg. 
di os ; mas o eaado 401 feus negocios 
houve enta6 de cobrir as brazas com 
c:inza. D. Fernando, que na6 ignora-
vad tom gro1feiro, por que D. Henri-
que fe explicava, fez-fe defentendido , 
ou naó fabedor; mandando á fua Cor .. 
te' hum Enviado com delculpas fim-
'plices, que nada fignificavaó, e oR;ei 
coler(~o naG quiz attender. Como os 
males Cem remedia naõ tem outro além 
do foffrimellto, hQuveP·o~tuga{ de Ce 
acommodar.,ao feu«Jefiino, e os Reis 
cuidarem em fe fegarar na boa fé do, 
vatfallos. ElIes o .confeguírllõ; D. Fe~ 
nando amoutoando mercês, c bendi:' 
cendas depois dos rigores, e caO i-
goS'; D. Leonor der.ramando agrados., 
e cifJlidades para anrahir vcnercuióes, 
t obfequios • 

. TOM.r. D CA .. 
. . 
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T rata-ft da. ftgllllda gllcrr,,' ~Ii~i D,: 
Ft~ çom D. &nriljflé :~ : 

CIlfieDII. . .. I. '. ",: 

EM Ceu vigor obfernva· oRei D. 
Henrique deCaftella religio(,mente O 
Tratado de Alcoutim, quando Joa6. 
Duque de Laricaftro,filho Cegundo do 
Duatte III. Rei de tngtafJerra, il'lten. 
'tou :difputar~'lhe (, Throno;.;que dizia 
ter de fua mulher D. Confiam,a', .. 
llia-doRei D. P«!dro'O morto cm Moo. 
l;let O primeiro paffo do Duque foi 
faZer D. Henrique' odiofo aOI fcusJya( • 
.falloscom aquellégpt'eteKti)$, que (, 
<fanem -expenderaó largo , quando r, 
bufcaõ occafi6es para rompere' Mas 
como para fe obter hum Etlado, que 
outro poffue, e naó quer largar, nalS 
batlaó boas razões, nem o direito 
bem fundado. Ce faltaó as for~as pa
ra o fazer valer : O Duque de Lan
calho CollicitOll para Hfo a a)liança do 
R~i D. Fernando, que naó recufou a 

-, ,roO-
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pl'opoth rem o embuaçar' a fé dó.~'lIo ECI·toJf.: 
Tra.tado. Ignorava· D. Heariqued'lies 
ajufl:es 't intimamegte. dcfejava a· coo
fe"a~aó lia paz., e, rem D~ ·Femantlo
eRa\' prevenido par~a g~cn;ra.., foi ia..: 
formaGlo da ,epreíali&'" que elle man· 
dára fuer nos nnios. :Cafielbanos> pOli 

todos os feus portQS." .'. 
Diogo Lopes Pacbeco ') defejofl) 

de. Ce vingar do feIlRe~,...já fabedor 
da alliança feita com o Duque de Lan ... 
canro 'o ac;:oofelha a D. Hfl1tiqUlt , que 
fl=U1 perda. de temp0'; e antes que D. 
Fernando fe arme· 't entre a. ~go.; e 
fanguepor PortugaL, aOlllde achará ao 
feu lado U)d05 os Portugoezes , pOli 

caufa de D. Leonor defgoftc.fos com 
o feu Rei. O animo pacifico de O .. 
Henrique 11a6. quiz eaar por efie pa· 
lecer fem ergotar todos os meios dCl 
pcrfuadir a eOllcordia. Para Ufo mao
dOIl a Portugal o Bifpo de. Sigu('[]G'" 
D. Joa6 Garcia Manrique , que naá 
fendo nelle attendido ') atregurou ao 
feu. Rei' lhe era inevitavel a guerra. 
Eíle proceder 'I tao oppofio ás boas. 
formalidades. do Rei de Caíl.elht.,. Q. it·· 

D ii ri-
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rit~raó . tanto, que entrou a razer v& 
nos apreaos, que fe preparava, naó 
para a rotura; mas para a vinganc;a. 
Os Fidalgos Portuguezc., que tinha 
no' reu Reino, fobre todos o Inf.lntc 
D. Diniz, completamente o intlruem 
no diado dos negodos de Portugal, 
que lhe alentaó os deúgnios de mar .. 
char fobre Lisboa para defcarregar o 
golpe da indignaçaó na eabec;a do Ef .. 
tado. 

O politico. 'D. Henrique para fi. 
carem defculpados todos osexceífos ~ 
que meditava, deo a\tocarad:er de 
injuriofa á' rotura do cafamento de 
fua filha; á liga, que no meio da paz' 
fizera contra elle D. Fernando; a ha
ver admittido no Reino muitos do., 
feus vaífallos defcontcntes , que naó 
celfavaõ de. mover revoltas em Canel
la. Antes que D. Fernando fe preparaf .. · 
Ce ll'ra a execuçaõ dos deúgnios pre
meditados, clle entra com hum exer
cito formidavel por Portugal. e man
da pelo Almirante Boceanegra oceu
par o Téjo com a fua armada. Com o 
nafcimento da Infante D. Brites prin-

ei .. 
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·dpiou a guerra': prefagio infeliz das Era vulJ· 
muitas , de que ena havia Cer caufa. 
Penetrou D.Henrique a fronteira do 
Eílado defptevenido, que intentava fer 
o aggrelfor , e . foi levando Cobre a 
marcha , entre horror, e e(lragos, 
Almeida., Pinhel, 'Cerolico, Linha-
Jes, até Ce poRar Cobre Coimbra. Che. 
gou elle a efia Cidáde 'I 'quando' D. 
Leonor dava á luz a fnfante D. BriteS\ 
O Rei valerofo fez ,aqui: oílentaça6 da. 
fua poJitica, na6 atacàndo a Prac;a, e 
'demorando-Ce Della pouco em attenc;a6 
~: Infante, e por naó affuRar a Mái : 
idéa delicada do Rei Magni6co, que 
naódeve fer efquecfda. . 

Veio .o Infante D. Diniz incorpo. 
rar-Ce com o exercito de CaReUa ; e 
como o conCelho de Diogo Lopes Pa
checo o levára a eíle Reino, cJle fe 
defnaturalizou , e fez vafTallo de D. 
Henrique; f,.ndo: caufa de perder o 
dominio de Portugal o voto do mer
mo homem , que da cabeGa de fua 
Mái arranca a Coroa. O Rei como 
Infante Conde de GijOll foraó talando 
05 campos até Torres-Novas, e fazen-

do 



~il HIST01UA GEltAL': 

I!;~ ,uJ.g.· do Cflmmbo- Il·yi(la'de Sa-ntarem.; àOtt.: 

de cRava, O. Feroaôde , elle naó,alte-
4'00 lQ fua ,indiffef'Cllça • mal: a.ccmfelha
dD porFidà~gqs. :qJic promowiaõ oS 
Eeus' intere6esaJtro.éo sla I'epulaçaó do 
J>;râi1dpe~ AOirn ,ehegár.a5 até L.isboa" 
donde. foi o,I()&lIlt~ <Ande D. Affonfo 
invOOir 'Cafcaes " e . 'outros': Lugares ., 
qlJe achando.o9 ftiii rdi(lellcia., la
.q ueoo a todas. ,Liaboa foi atacada. com 
todõ o vigor po:r,;IllJli' , e trirra~ :A fua 
àefellÍat arbitri.o;;da paizanage , que 
fe xrllIDu voltttltlll'ia.,. ",cm ordem.;' fem I 

1'cgP'4., blta de'Co'mmI11dantes; foi' de 
llDllGa charasa6, t' rendeo-b! Lisboa 
com entrega ao inimigo de quanto na 
-€j-Pade:,C,'DO ilUino eftava de eai-
~luét ' , " j -
. :. ~ ,G(i)Jp('S femdhantes , que· parecia 
!'tlraó fenft-veis áJ\lcclras, 11a5, defpcr
.tara:íi atO 'H ei-do Je,.margCl , em :que o 
cbinha ferultadc) o' freneii 4morofo por 
D. ,Leonor Tdles. EBe fe confolava 
em Santa rem cnfll: a efperança .da ar
cmada, que havia ... ir 'i e naóacabava 
ce, chegar de Inglaterra. Os' mares fe 
-lhe 'poz.eraõ intraétaveis para na6 vir 

a 
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a Lhboa."llOl tempo.". ~~ que M,,;a rer ... Era' wJa,. 
,irá majorueceBi4~~, ~e{ll' ocça· 
fia6' D. NUl\O. Al"u,s Perej~a" manda ... 
elo por (cu Pai., que~lava· a honra d& 
Nac;aó., .e.xplorar IS forças do inimi. 
go; na ida;dede trn~ ~nnos le por .. 
.,lou de t1lQd<i nQS 'Y(o~iniQ~ de folda ... 
do, que todos Ctnt~ndê..rall n~ ,.,'daria. 
JIluito 'em fe: fazer. H~róe. Dep.ois de 
informar a :fdu Pai do que vira, foi 
elar c.QRta ao' Rei a ~nt~r~m " c pediQ 
fotfe, fervido, da~lbealgumas tr-ópas, 
Slue elle.queria combater, ~ campo dos 
Callelbanos, c o faria ~om vantagem 
péla: fttuaça6., em que- 0$ obfervára. 
ECle impeto de genemGdade no Mo-
Cio ., que acabava de largar o c6110 da 
ama, foi ta6 geralmente applaudido, 
que o Rei o armou Cavalleiro., e elle 
roube em todas as idades remunerar. 
me rcê com a .reputaça6 eílrondora, 
-que deo á Patria. 
. . Atonito e(lava Portugal contem
plando a inacçaó do feu Rei na f~cc 
das mais trHlet ruinas., de hum peri
go eminente, e de todas as Provin
·c:ias Ce otfereciaó os fidelHIimus Por-

tu· 
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EN' .01,. tuguezes para impedirem osprogrelfol. 
dos Caf1:elhanos a troco das fuas vidas, 
e do fell' (angue. ·Entre todo{ Ó l mais 
infofi'rido foi Joaõ-Sanches, moço de 
baixa fórte, como ,filho que· era de 
l'úim lacaio do Rei O. Pedró~ Eae mof .. 
trando o feu zelo igual á fua firmeza. 
clamava aos Póvos, que era· huma- in .. 
tania eaar vendo ef1:ragar a Patria; 
e oaõ lhe acodir por oao faltar· a hu':' 
ma obedienCia, que nao t;'nha mereci .. 
mentor: que para . todos era mais glo~ 
Tioro ir morrer debaixo das ordens de 
qualquer homem , que os· quizefi"e 
guiar, que· na falta das do Rei 1>. 
Fernando confentir. qlle os Caf1:e
lhanos (e fizeífem fcnhores de Portu
gal. Elle concluia, que os Portugue
Zes tlnha6 os mefmos efpiritús' para 
fa~erem em pó os feuscontrarios; 
que ró lhes faltava quem os condu
zUfe; e para Hfo ou haviaõ inflar ao 
Rei ·olhaffe por fi , e por todos , ou 
enes devia6 bufcar pelToa , que con
tra OS inimigos os governaffe. 

Sentio o Rei como era raza6 ~ 
que Cemelhante homem tivefi"e inten

tos 



DE POlt'l'Ua-ÂL, -LIV. XVIII. S7: 
toS de! divertir osvátfallos :da fua'obe. E~WI .. ~": 
clicnda , e metter-Ce a ilitérpretc.'doS' 
motivos, 'que elle tinha pau o' Ceu mo"-
da de tonduzir-fe. Ele o 'mand0u ':vir' 
( rua .prefem;a., e' depois' de I h e . .éRra.: 
nhario efpirito de revol~a , , que o trane;; 
portava ~: (') canigou com o deCpiezo 
ele' mal- hafcido', chamando-lhe Moço 
de 'mulaS ~ "q\le tinha"fido o officto, de 
feu pàr,. Tudo Joa6 SáhOhef ouviCJ ~t;'; 
tento; màS como a':virtade', eo,va..i 
lór, ~ o zelo , e amor' ~iJa Patria" ITaw 
via6., reparado nelle' os 'defeitos do fe'u 
narctmctltô, t(rpondeo refpeitof'O ,0 
~t~epido': ,:.;Senhor eu 'conheGo ., qUé 
.mm he!' quanto dizeis; masfe VóS 
tiveffes:' muitos MOGos' dê mulas comà 
ell'e ~ -os Canethanos '~offos ;inimigos 
llaõ 'Ce atreveria6 tanto à vós '~ . e ao 
\7olfo Reiilô. A refpolla na5 foi ·tort1a~ 
~a ~omo' oJfenfi va' do refpeito, mas a 
'Voz cOll1tnua da lifonja a notou de te;. 
mera ria. Outras aCGÕes glorioras' com 
carad:er ,de fublimidade rem defeito 
nos offerece a Hilloria' lÍefle tempo, 
que naõ 'devem ficar fepultadas no fi-
lencio. 

Q.uan .. 
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Era, YuI,.' . _ .Q..uando o Rei. D.· HtJltique mar';" 
c:báva de Coimbra para o fiDÍo" de Lis-
80&, ~ chegou. ~orb. todo o exercitp a· 
Torrcs:N ovas ; Praça.. 'I que defcpdia 
GilPa~s como [ed Alcaid.e Mór., . q ué 
foinoti6cado . para a enuegar [em.cc 
"pór ao perigo ... que lhe ~meaçava, 
hU\!D:t!x1!rcito ,iótQdofo. e fO.fJllida .. 
nl.. Refpoodeo .Gil Paes'l que, eUe ró 
tinha:· medo de falt" , ás obrrgaç6~s .da: 
honra; e q4Cl:pua :cumpri:r ,~QIU· el
las· eflava' rerolutp a defen<fer a· ~raGa 
a.té a 'ultilna'cittromi4ade contra '6po
de~ [.do- mundo. Osprimeirps· tepe
lões to .rum nas fahidas ao:ca~:;:ICQ.-: 
mó 1)0 .ataque :doI muros 'It'. Q'Jóíhá.tiõ 
ao . .R.ei de CaAella:,' queGU: Paes &1. 
Jára Jevéras~ Como elle eaava impa" 
c:iellte por chegar 11 Lisboa., e obrer
vou na defeofa d~ TOI"res a perdl\:do 
tempo; mandou levar' á frente· dos 
muros a hUIIl filho de G.il Paes, que 
iinha prifioneiro,. ordenando-lhe en
tregaffe a Praça fena6 queria vêr en
forcar feu 6lho. Refplmdeo o Alcaide 

. Mór: Q~e feu filhu eltava em feu po
der, e elle ththa acçaõ para faz.er del

le 
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te ()quc- cpai'%e{f~'; 'mtSI-que: ar Praça\. Erl'1U1J.t 
ainda-. qne efla va nal.mas-.:m50s ;:~ eJlr: 
doJtei [tu' Senhor'.; 'ei elle :.naó::ttuha-: 
poder ,pa-na. a entregar'f"e1ÍÍ .6ffenderi'81 
fua· hoo·r .... CombarbtTidat1c· indigtSa) 
foi o filho: enforcado .* Ti rla de- fel!; 
pai, ró tocado .dos ~feos deveres~ ,. ·ao' 
fc:l1tÍttlenw..:. na·tural como· 1 mnio~el' ;; 
ma.-s ~Ue teve agrorh' de veT . levantar 
o 6tie ~ "c arvorSr o' 'feu CaReHo · .. os. 
trofeos.., que ent:.lló. d~ilQra"6: atrafiaIt 
aS'Cidades mllis forteis, ae Portugal~' 
Cobre' todas a'full Corte'. "0 r'; :,': 

.,<:.ommuitas . t~ópis ;d~' GaHira 
.ntrá:f~õ por' Entre-Dooro ~ Miuho ,os 
Fronteiros ,Pedro· aódrfgues' Sarmien~ 
to, 'e Joaó Rc.drigues de Bfedma " de1'" 
~amando 'a conílernaçàQ"pelé'S feus 
PÓYOS jnde~l1fos. !Q.uium6' oppôr-fe 
aos ini mi gos,algunrF1.aalgos~aa:s:)Pr~ 
vindas com a gente·'~':'qqe. podêraõ 
ajuntaI{ , e com valor : tkfef-pe ri do ata .. 
cára'6 os Ca:f1elhanos ; 'qde ie.vava() de 
'Vencida; mas como o pll'rtido era mui~ 
to defigual, eeHeS' cahfrta& em' hum:! 
cilada, que de repente os elwetfio pe. 
las cfpaldas, nao podendo fu(l~ntar 

cC· 
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IZ~ .J, .. eRe ataque -dobrado-; muitos: o. fora~ 
mOTtqs, e os mail. Ce falvâralS . como 
podératS, entr~ efi~s D. Henrique' Ma
noel ~ . e D. Fernando de Calho. Aro. 
dia a unir-Ce com efle dellacamento a 
sente do Porto.- que fazia caminho 
pelo Catlello de Faria pouco diAante 
da Villa de Barcellos. O {eu Alcaide 
Mór o Gr8Rde Nuno Gonc;alves, que 
a vio palrar, quiz fer participante do 
feito honrado ,. q'ue fe efperava ; e 
deixando oCafiello encarregado' a feÍl 
filho, a acompanhou com algum .. 
lanças:o Quando chegou eRa trópa ao 
lugar , que ,haNia ferdo combate ~ e· 
já era da vié\ória. dos Caftelhanos ~ 
ella quiz retirar-fe., e naó o pode f.- o 

:ler rem a perda da liberdade de mui. 
tos cavalleiros.. em qu~ entrou o 
grande Nuno o Gonc;alves. 
. °Temeo cae Herüe. que chegan
do os Catlelhanos triunfantes ao feu 
CaRello'l o 6lho que havia defendel-
10'1 o entregaffe .. e pedio aos que o 
prendêralS quizelf'em conduzilto ao mef .. 
mo Caflello para fali ar a feu filho, e o 

lhe perCuadir a entrega ; gra~a , que. 
fa· 
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facilmente lhe foi cancedida na cer~ &1'911".; 
teu, de que pela liberdade do pai a 
Jlada o filho ie efcufaria. Mas a lin. 
guagem com que lhe fallou efie C.~ 
pita6 bravo , tronco illuilre dos def~ 
cendentes do appellido de Faria, moí" 
trou bem quanto as fuas, intenções eralS. 
ciUferentes da promeffa. RUe lhe dUre 
com a energia, que faz. rabir da alma: 
()s [entimentos h,eroicos ,',fe lembraf'"i 
1e: Q,ue aquelle Canello lhe fora en-
tregue pelo Rei D. Fernando para 'ÓI 
defender com a honra propria dofem: 
Ilafcilllento: que, fuppofto efiar preCo" 
e impoffibilitado para o cumprimento\ 
cios feus deveres, fob pella da (ua mal .... 
diGaõ lhe ordenava, que em quantO" 
1116 perdeffe a vida fuftcutafTe o Cae .. 
tello, ainda que vHfe ferclle alli mef. 
mo feito em pedaços ás mãos dos 
Cafielhanos, que o ouviaÓ. Mais qui ... 
zera faUar o Her6e, fe as cC padas dos 
inimigos, eCcandalizados da zombaria., 
Ilaõ lhe cortaífem o tecido da oraGa6 
com os 60S da vida. Pllfiàdo de mul
tas efiocad,s , duas vezes illufire mor~ 
reo no leito da honra o graJlde Nuno 

. . GQn .. 
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ú,I-Je.,; Gonçalves ..de _ Faria '; 'ma; f.u 6lho .' 
cai quelJil :.a lÍlOlte: do pJi fez· menos 
imprclfaóaos; olhos 'r que ·harmonia as.: 
fuas vozes aos. ouvidos • ,pelas mer. 
mas. medidas de intgepidez ,~ que o.pai 
talhoo ,o deCprezouda- morte • o filho· 
mediu as do vilol' , com que fe lançou' 
aos Caílc:lhanos,.lhes arranaou das mãos 
a preza ., c 'os obrigou. a re[ptitar a.s· 
pucdes do .[eu Cailello. 

.. Huma 'acçaõ juaamente merece· 
àora da memoria, o Rei D. Fernando 
para a perpetuar, deo por Armas aos· 
dcfcendentes de Nuno Goncalves. hum 
Callcllo em campo de purpura., que 
tazia alluCaL) ao ringue do Heróe., der-· 
Jamado., com a porta ., e janellas de. 
preto; ao pé delJe hllm homem 
morl!o ., . t.}lle foi tirado., quando as 
Leis da Armaria probihíra6 figuraIS hu
manas, nos EfcloIdos. N uno Goncalvc::s 
foL cnrado com D. Therefa de l\.'leira.,.. 
6lha de Gonçalo Paes de ~letra, [e
llhor de Colares. e' outras muitas ter
)'Z,9._ T e\'c della' dolis filhos., que 00 .. ' 
nó Gonçalo Nunes de Faria., ChHe 
ao, ~üello '1 e. vingador da mo~e de. 

feu 
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&u pai, 'qlJe depois foi Oerigó, Áb .. -..wJr. 
bade de . .Rio Covo; e Alvaro de'.F.a, 
ria, Senhor da. cafa, e armado cavai, 
leiro na batalha de Aljubarrota em pr~ 
mio das, muitas gentileias,: que' nc:Ui 
oOTOll ,no {eniço doR-=i' D.Joa6·1. cá 
1;1J·,àloa(hCfdado. " ',J I. ,':: 

. ,',·Por~outra parte ai; tfópas:do RQ 
de CafieUa , ~ue baviaõ pilhadOLis.; 
b0a:;,. depois. que fe:àpoderáraõ deli a, 
farialafiimafa a rui na· defia Capital, 
e .. feus c01;1tomos, fena60ccorrêra'<ao 
mefmo:tempo a mediaça6 do Papa 
Gregorio XI. que enviQu 110 Cardeal 
de Bolonha' com o car .. aer. de Lega~ 
do' para mediar a pa~ élJtre os doue 
Rcis helligerantes. Ambos os animoi 
achou eIle difpofios para facilmente Cc 
fubmetterem . ás detertnhut;6cs patcr..i. 
naes do Pontl6ce; hum pOlque conhe;" 
cia a fem raia6 com que rompeo a 
guerra, e lhe Centia os cílragos :;. o 
outro "orque fe qui~ molhar obcdien~ 
te, e ceder dos feas. triunfos á inG ... 
DuaGa6 do Santo Padre; como D. Fer. 
Dando eaava 4.i.:farmado, multas Prá. 
'ias ,do Reino rendidas, o illimiso en: 

tra-
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irJr ..... : tranhado, nelle',' com enas realidadeS 
de ~vellcido, naô podia erperar. Trata
tio'· muito vantajoio. Elle foi obrigado 
• abandona r a alliam;a do Duque dé 
Láncaftro; a.ligar-fe com Cafrella, " 
irmÇl; a tanGar de Portugal :0$ CaC~ 
telhanos , :antes rebeldes a: D. Heru~ 
CJllo ; . mas a9 Pra~as todas ·lhe'fora6 
relUtuidas. ~... ' 

. 'O Rei de :Callella , que eJla.va 
efcarmentado', ~ :pouca duraçalS, das 
pazes de Alcoutim, quiz fe'gorar ,dias 
com, refens,.de terras, e peffoas';con'9 
nderaveis" que· realmente fe lhe en
tregára6. A~ Praças foraó Vifeo, Mi .. 
randa, Pinhel, Almeida, Cerolico" 
Linhares , e fegura. As peffoas craó 
o Conde D. J oaô AffonCo, irmalS da 
Rainha D. Leonor; D. J oaô, Conde 
de Viana; D. Rodrigo AINares Pe,rei., . 
ra , filho do 'Prior do Crato; o. Al
mirante Lanc;arote PeCj:lDha,; feis 6~ 
lhos de outros tantos Cidadãos nobres 
de Lisboa ; quatro do Porto , e qua .. 
no de Santarem, que haviaõ eflar em 
Caflella tres annos por Garantes da 
palavrA Real do (eu Soberano. OCar"; 

. deai 
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Qcal Legado cheio. de prazer pelo bom Era vulg. 
{uccelfo , e brevidade da fua nego-
çiaçao , .para ellreitar· mais a uniao 
entre os Reis ., depois de faHar a D. 
Henrique em Lisboa., paífou a Santa-
rcm a perfuadir D .. Fernando para fc 
.vinarem ambos., e tratarem amigavel-
mente dos feus intere«es. Foi deter
minado., que quando D. Henrique fc 
tecolheífe para Callella, o primeiro 
~contro folfe no Téjo. 
, Quizerao os Callelhanos divertil. 
lo com o efcrupulo de qual dos Reis 
havia falia r primeiro; pertendendo, 
que D. Fernando rompeffe ~ fllencio, 
por fer Rei de Baado mais pequeno, 
e mais moderno., que o de Cafiella. 
D. Henrique atalhou a dúvida, e dif
fe , que como ellt' nada per4ia da, 
regalias Reaes em fer primeiro., ou ul
timo em faUar., que faudaria a D. Fer
nando, antes que elle o 6zeífe. Che
gou D. Henrique com o reu exercito 
aValiada., PoUC\) diaante de Santa
rem, aonde embarcou em hum crca
ler brilhante., o Cardeal Legado em 
o.utro.., e. appareceo D.· Fernando em 

,. XQM. Y. i hu-
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Eta V'UJ,. huma fah.ia magni6ca, mandada por 
hum Caval1eiro de gentUl'refenc;a •. 
Quando o Rei de Caílella o aviltou, 
diífe para os teus: Formofo ReI, for
mofa barca, formoro Arrais. O modo
da abordage foi, pótlando-fe hos ladOf 
os efcaleres Reaes , e no centro o: 
Cardeal Legado, que na6 podia dis .. 
farc;ar a fua complacencia em occafia6 
de tanto gotlo, que era obra fua. D. 
Henrique cumprio o que promettêra , 
fallando primeiro , e dizendo a D. 
Fernando: Dios os mantmga , Selar; 
mllcho eflimo eJ 'Deros., por for la cofa, 
fjue yo mas defetroIJ. PráÍ:icados os ados 
da civilidade mais delicada., os dous 
Soberanos juráraó a paz , e entre vo
zes de alvoroço., defembarcáraó em 
Santa.rem. 

Aconteceo nene encontro o que 
1'Ilras vezes f~ tem viílo no mundo., 
que foi ficarem os dous Reis tal> mu
tuamente affelçoados, que o refio daI 
fuas vidas Ce tratAra6 com amizade re
·Ügiofa, e effediva. Para elles a aper
tarem em la<;05 mllis enreitos, ajuílá
raó os cafamentos QO Infante D. San-

cho, 
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cbo , Conde de Albuqlterque' , e ir- En vul,. 
ma6 de D. Henrique. com a Infante 
D. Brites, jrmã de D. Fernando.; e o 
de D. ABOnfo, Conde de Gijon., fi~ 
lho do mefmo D. Henrique., com Do' 
Habel, filha de D. Fernando, ambos 
ballardos: Cafamento taó pouco agra· 
davel ao, Conde D. Afron(o., que lhe 
originou 'Os grandes trabalhos já refe-
ridos. Os prazeres., ogofio, as fcf .. 
tas, que nea. occafia6 te celebráraõ 
cm Santarem, 6zeraõ efquecer as rui. 
nas da guerra; e minurados Portugue. 
zes com Caílelhanos pareciaó as duas 
Nações emulas hum ró Póvo concor ... 
de. 
. Da/paz de D. Fernando com eaf .. 

teUa , da rotura da liga com o Duque 
de Lanca!1:ro., refoltáraó os defejos de 
mothar ao Rei, D. Pedro IV. de Ara. 
gaõ o fentimento., que nat> podia di. 137+ 
gerir na retemia6 do dinheiro referva-
do em Barcelona para o infeliz cara .. 
mento com fua filha. Ena refolu(jaó, 
que naã paffou de idéa ., e lhe pare. 
eco motivo bal1:ante para hum. rotu· 
ra, o obrigou a.ajul1:ar nova alliança 

E ii C;011-, 



68 HISTOIÚA. GERAL ',' '. 

Erl vulg. contra Aragaó com Luiz, Duque ·dél 
Anjou , irmaó de Carlos V. Rei de 
França. De parte a parte Ce mandára6 
Embaixadores os dous Principes con-' ,I 
tratantes , que nada do que ajuftáraó: 

137-5 emprebend~ra6. Em quanto eaas cou
ras fe tratavaó, D. Fernando naó eC.' 
queda os ad.os da. fua liberalidade .. ' 
nem tambem os da fua julUc;a. O fa
tal Diogo' Lopes Pacheco, que em 
virtude da paz, ficára na Corte, ago
ra convencido, de que com JOl6 Lou
renço da Cunba confpirava para ma
tar o Rei com veneno, terceira vez 
foi confifcado, e proCcripto. 

Outro frudo da paz, proprio da 
magnanimidade do Rei contra a efpe
rança de todos, veio a fer a grande: 
obra dos muros de Lisboa , que lan
c;ando-fe a primeira pedra no ultimo 
de Setembro de 1373 Ce v{raú con
cluidos emJulho de 1375. Depois for
tificou Santa rem , Obidos, Ponte de 
Lima, e Viana, Almada , Torres
Vedras, e Leiria. Com a mefma pro
fufa6 fez muitas mercês a varias Igre
jas, e Moneiros, que ainda hoje lhes 

(;011-
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c!rinrcrvaõ o explendor. Fez Cortes Era~ vu1 .. 
para promulgar Leis' favoraveis ao 
Commercio , . femprc . ambicloCo de 
fornecer: aoS teus vaffallos os meios 
de fer, feliecs. Enta6, faraó vantajoCas 1377 
os progreJlo$. da Religiaó 'de S. Jera-
nymo ne(lc Réino, que fe iUuara com 
o magnifico Moneiro de Belém, hum 
dos Padróesimmortacs da piedade dos 
nolfos Soberanos. ' . 

CA PIT-ULO V. 
'Modos delicados com 'que le conduz '" 
, Rainha D.: Leonor, foccefTos do ln. 
, fanfe D; joaõ, St:ifma do bti·Pa-

la PedriJ' de úna , e nova guerrIJ 
com, Caftella. " 

-A VARIRDADI! dotemp~ , a ferie 
.de tantos negocias _ naó alteravaó no 
,Rei os primeiros 'vigoraras extremos 
,de amor para com a Rainha: paixaó., 
.que crefcia· ao paffo que a rcprovaçaó 
,do Povo Ce augmentava. E11a de efpi. 
rito penetrante para prevenir os fue
ceifas futuros, vieífeLll cUes da maó 

~ 
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Era vulg. do Rei, 011 d'o 'deCprazer dos "Yátra~ 
los. qualquer delles batlante'plI.ra lhe 
dellruir a grandeza:inCuba~nte (e hum 
ddS dous (opros a agicalfe; proparoli 
o erpirito para.a -applicaçairdos meios:, 
que na6 ró apartalfem· delJa ·05 máos 
fuccefTos ; mas até ·os fultos.· .:Ella' api
plicd todas as dexteridades ,. 'elD qu:m
to no Rei prelifiem os' ~ktremos, pa
ra fazer creaturd da fUa maO; que 
ainda na falta de D. Fernando lhe fir
mem a ·aúthoridade. A (inúi~a que el-

. la tinha de. prefent~ " no feu efpiri~ 
lhf! dava plena fegllran~a. hum direi
to firme para fazer o que. ·qllizelfe , 
fem temer , que nada fé: lhe, recu .. 
faífe.· . o.·· 

Como a fua politica na6 era ta6 
groffdra ~ que deixaffe de faber, que 
bavia pe.g<lr na "dcctliá'Ó pelos cabellos ; 
,t.ll~ cuic10u em r;fazer pnderofos. a to
dos os fcus • qUe havia6 refpeitaUa 
.como coura (ua.: POI' iífo fez confe
rir o governo do 'Catlello de Lisboa 
a (eu tio D. Joaõ AfIonfo Telles, 
Conde de Barcellos, que já' era Mor
domo Mór. Seu irmaó D. Joaõ At-

o fon-
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fonfo Tclles já era Almirante; agora Era vuJc; 
fez criar Conde de Neiva a D. Gon • 
• 10 TeHes., outro de Ceus i rmios ; 
Conde de Cea a Ceu cunhado D. Hen-
rique: a D. Lopo Dias de Soufa feu 
fobrinho GralS-Mefire da Orckm' de 
Chrifio; ao meCmo D. Henrique de 
Albuquerque da Ordem de Sant;-lago. 
ea fua irmã natural O. Joanna Tel~ 
les., que caro~ C0tIl J oaó AffonCo Pi., 
mentel, fe lhe dao q. Senhorio de 
Bragança: a G(')nçalo V~fques de Aze~ 
vedo" que determinava cafar çom a 
filha de hum dos [eus validos ~ pro
curouo Vice-Almirantado ; e defle 
modo os parentes de; D. Leonor Tel-
les ficáraõoccupand9 os primeiros c .. r~ 
gos da Corte., fend.;> elles Q5 cpndu-
tores das fu~<;6es mais ·confideraveis 
da Monarquia. .. , 

Ganhar a Nobreza. e attrabir " 
devoçaó do Povo era6 outros doUl 
paG'os ., que na6 fugiaõ á perfpicacia 
~e D. Leonef., nem lhe eCeapa va6 as 
Jl1aneiras inunuantes de os conduzir 
com v:antagem. De bum., e outro cor
po ella Ce ~C\clarou protedora para fll-

., zer 
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Era ,·ulg. zer a ambos officios taó conrormes; 
.qlle bem pareceífe fe arrogava a natu
reza do mais prin~ipal 'dos feus mem
bros. Os Fidalgos para qualquer gr~ .. 
(ja , que pertendeífem, naõ neceRitl'Í
vaõ mais diligencias, que aprefentar
lhe hum Memorial. O menos que os 
('brigava era o derpacho , que ainda 
fendo grande, perdia o vulto á vitla 
dos 'modos benevolos , com que elle 
era conferido. O povo fe folHcitava 
immunidades, dons, privilegias , e 
ifenç6es, encontrava a Rainha na fua 
ttíla como canal, que da ma6 do Rei 
fazia correr tudo com affiuencia. mui
tas vezes maior 'I que os defejos. Tu
do iRo era neteífario para fatisfazer a 
tantos' defcontentes· de a' verem no 
rrhronll ; mas ·tudo era parto d.e hu
ma politica corrupta, que naó podia 
~r por muito tempo cobertos a im
piedade, e o odio , que o coraça6 
de D. Leonor reconcentrava a todas 
as .. pefT'oas, de que fe podia temer., 
{em cxcepçaó do feu mermo rangue. 
HUlna fé appareme disfarc:;ava a perfi
dia, que naõ tardou em molhar no, 

cc-
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eCcabdalos ,que o S~eptro el1:avn vio- EravuJg; . 
lento, e a Coroa fora do feu lugar. 

O fucceffo fem exemplar do ln .. 
fante D. J oaó he próva evidente der
tas verdades.· Clalldel1:inamente havia 
a Infante caCado com D. Maria Tel..; 
Jes, irmâ da Raioha, fendo viuva de 
D. Alvaro Dias de Soufa ; que eflH 
fenhoras'na elegancia da fua gentileza 
tiveraó d(l)te Jobrado para darem as 
mãos' a Principes. O mermo foi a 
·Rainha penetrar o cafamento occulto • 
. que dar-lhe faltos o coraçaó para na6 
-guardar medida ás índul1:rias. Ella fe 
.c:Jeixou . occupar do temor da morte 
previaa de D. Fernando, ·que pro
nlettia pouca duraçaó por viver acha .. 
-cado 't e já lhe parecia ·eRar vendo o 
.Infante , e fua irmã aífentados no 
-Throno na falta de filho vara6, q uc 
nelIe lhe fuccedetfc.; Se'm perda de 
.tempo entra a derramar palavras myr. 
terio(as , que lifongeavaõ o Infantc 
nasefperantjas de o carar com fua fi. 
lha a Infante O. Brites: Princeza a 
lantos' promettida - pára fer o raio fa
.tal , que ateou na Monarquia incen-

dios 
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lira vuJ, •. dios vo~azes. Para fazer a· D. JoaS 
criveI etle projeél:o, o capacita, quê 
flJa irmã D. Maria lhe falta á fé de 
efpofa; he huma adultera" e que el .. 
le deve olhar pela rua honra. D. Joa6 
oaó duvida cumprir com 'eIla [e o 
crime for verdadeiro. A Rainha ~ que 
Da6 queria deixar a fua obra imper
feita, tecl!!o a mentira com. tantos ap
paratos de verdade , que o Infante a 
creo, e alfegurou a D. Leonor t que 
elle fem mais. exame matava a mu
lher. 

Sem dar refpofia ouvio D. Leo-
tIor eaa rcfoluça6 do Infante : SHen .. 
cio abominavel, que o con6rmou nel. 
)a • arraRado pela ambiça6 de pegar 
t!lO Sceptro com as mãos pingando ran-
gue. A morte l'iolenta de D. Maria 
'relles traçada com femelhantcs intri. I 
gas, que todas Ce imputavaó ao Infan- , 
te" fez-fe enorme; naó ha bocca., 
:que deixe de fallar , todos fe queixa6. 
,'e"le a Rainha" que o Infante. coo-
cfeffe o crime. e 'a .declare complice. 
Fiada ,no rcu poder, hutnta confeguir 
do. Rei (e ponha 61encio· na caufa, 

pa-
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pa:ra <> fazer crêr ,que ~s Cuas "atten- Era vúlJ· 
ç6espelo Infante Caó nella mais effica-' 
2:es, que os impulfos com que ofin-; 
gue a infia a promover a vingança., 
Nellas mefmas propoClas confeguio a' 
arte os intentos do infeliz Iofmte., que 
por eaa morte entendeo abria o ca-
minho ao Throno., fugir para Callel. 
la ., defamparar o Reino., deixar nelle 
fepultadas as efperanc;as da Coroa.· 

A Rainha contente por confeguir' 
as idéas detellaveis a expenfas da aI mal 
propria ., e da vida da j rmã innocen
te-., agora lhe chorava a morte, quan." 
do a recreava a rui na do Infante, C:~ 
mo meio unico da firmeza da fua au
thoridade. Porém a Providencia Divi-

\ na ., que cheia de eqoldl1de confunde 
em fi mefrnas AS idéas ínjuflas dos 60:'; 

mens; na6 ró á Rainha ,: mas "1105 00-
tros Co.Reos do" crime detetlavel fe~ 
no mundo: huns efpeébculos da exe
CUG1Ô da fua jutliça. Na Rainha def
carregou o golpe da infamia na mef
ma culpa ., que ella falfamente impu
tára a fua irmã., e a arrojou a Callel
la [em domínio, aonde foi viver po-

bre, 
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Era .val,. bre., preza., e acabar aborrecida. O 
Infante teve igual defiino no mefmo 
Reino, e quando fc via opprimido 
dos ferros ., enta6 conheceo , que a 
morte da mulher., forjada pela am .. 
bic;aó de reinar 'I eHa era a uniea cau
fa de perder a Coroa, que a nature
za lhe de/linára, fe a crueldade naó 
a perdêra. O Conde D. J oaô Affonfo, 
depois de fupportar os revezes da for
tuna., foI morto miferavelmente na 
batalha de Aljubarrota. Em· todas ai 
idades tem fido politica inalteravel do 
preferutador das intenc;óes humanas, 
que os authores das Tragedias, no 
ultimo auto, lavem o theatro com. o 
{eu fangue. . 

Os peccados de efcandalo, que 
neftes tempos [e amol1toava6 no mun .. 
do 'I enfurecêraó o Deos das piedades, 
que p~rmitio em cafligo delles na rua 
Igreja huma das roturas mais enormes, 
que eHa tinha.experimentado em mui. 
tos reeulos. Morreo o Papa Gregorio 
XI. : perda para Portugal fenfivel, 
que tantas próvas recebêra da fua af. 
fei(jaõ paternal. Foi eleito Urbano VI. 

pa .. 



DE PORTUGAL, LIV. XVIII. 71 
paTa' fer teRemunna da tcmpefiadc ~ Ih,,,»I," 
que combateo a Náo da Igreja" c 
perturbou o animo dos l<'ieis com o 
ScHina de tres Papas, fem fer faeil 
dittinguir o verdadeiro dos falfos: tu-
do confus6e~ ~ que arrailava6 os ho-
mens mais fabios para dizerem mal 
do bem, e bem do mal, para pÓrem 
tr~vas nas luzes, e luzes nas tréyas ~ 
para goRarem o doce no amargo, c 
o amargo no doce. Ao Pontifice legi-
timo Urbano VI. oppozeraõ os Fran-
cezeso A nti-PapaClememe VII. que, 
com alguns Cardeaes veio para A vi-
nha6 , primeira origem do fcifma. 
que durou SO annos. Entaó foraó con-
tínuas as deCordens nos Enados vaeil-. 
Jantes, e muito maiores as dos dous 
Chéfes legitimo, e intrufo, que en-o 
trára6 a fulminar anathemas frequen-. 
tes de Roma contra Avinhaõ, de 
A vinha6 contra Roma. 

Na6 mudou Clemente de eílvlo' 
com Honifilcio IX. que fucceded a 
Urbano, nem elle de eondiliaú a rer. 
peito de Clemente. Quando Ce efpc ... 
-rava, que tom a mone dos dous COD-

tcn-
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Er~ wulJ..: tendores efpiraffe O feiema., e reinar
fr pacifico Innocendo VII. canonicl~ 
mente eleito, contra eIle fe levantou 
Pedro de Luna , que fe quiz chamar 
Bento XIII., e collocado no Solio de 
A vinhaõ, refilHo. com tenacidade abo
minavel á Cadeira de S. Pedro em Ro
ma. Cafiella , Aragaó 't e Navarra, 
fempre feguíra6 os Anti-Papas. De' 
Portugal dizem o mefmo o Arcebifpo 
D. Rodrigo da Cunha., Manoel de Fa
:fia, e Duarte Nunes , affirmando, 
que o Rei cahíra no erro, ainda que 
depois fe retratára, fem efpcrar as 
decisóes do Concilio de Contlança ., 
f:omo os tres Soberanos de Hefpanha 
acima ditos. Aquelles Authores taó il
luminados fe enganára6 , ou de huns 
a outros fe communicou o engano de' 
algum delles em ponto taõ elfencial ., I 
que forneceo fundamentos f6lidos pa., ~ 
ra fe fuClentar o direito do Metlre de 
Aviz contra o pertendido da Rainha 
D. Brites de Callella fobre Portugal. 
Jao fuppollo , fem eu me embaraçar 
110S modos por que fe conduziraó na 
uccaíia6 deUe (cifma os Reis daquel .... 

la 
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. la Coroa D. Henrique , que viveo Eta -vulg. 

pouco depois deJle. e D. J oaó I. qae 
lhe fuccedeo, por fer hifioria alheia, 
cu pa6'o a referir o que nos perten .. 
ce. 

Prefumem os tres Authores cita
cioS"., que o Rei D.Fernando feguira 
"s Reis de Hefpanha no reconhecI .. 
mento dos Anti-Papas de Avinha6, 
e que fe retratára perfuadido dos ln .. 
glezes feul alliados., quando viera6 
ajudallo na gurrra ., que teve depois 
com D. J oaó I. de Caílella. EA:a nota 
geral ao Rei., e Reino naCce de hum 
engano parcial bebido na quéda de; 
hum ró Prelado com alguma parte do. 
feu Povo., que Cem difcernimento il. 
luminado ., marchou rebanho rude 
apôz os vefiigios do feu Pafior. Foi eac> 
o Bifpo de Silves no Algarve D. Mar~ 
tinho de Samora., que como cra de
NaGa6 Callelhano., naô quiz feparar-fc 
dos fentimentos dos feus Patricios., 
e á fua imitaça6 Ce declarou fcifmati .. 
co. Todos os Efcritores Eccleliafiicos 
nos daó pr6vas deílas divis6es arbitra
rias- dus Bifpos "entro de IlLun meCmo 

Ef. 
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Er. YIlI,. BRado Suberano ., 'e naô nos deve fa': 
zer erpecie efia fingularidade do Bifpo 
de Silves., contraria ao commum fen
tir do Reino de Portugal., e de muita 
parte do do Algarve. Deos Cabe Ce (). 
e.rro de D. M;trtinho foi a cau[a de o 
matarem fem efcrupulo como a hum 
fciCmatico, quando elle já efiava pro
lDovido a Bifpo de Lisboa na revolta: 
do ~Ien.re de Aviz. 

O Rei., e Reino de ,Portugal re
conhecêraó logo a Urbano VI. por 
Papa legitimo: Refoluça6 , que com 
huma Carta pompofa pertendêraó tranf-, 
tornar os Cardeaes feus oppoflos. Mas 
chegando ao mefmo tempo de ltalia o 
celebrejoaó das Regras bem inltruido' 
pelo feu Mefire Baldo na legitimidade 
de Urbano: eIle a perf uadio com tan
ta força de razões., e fenfibilidade de 
evidencias., que a' Carta dos Cardeas 
foi derprezada ., e os Portuguezes fe 
fuaentáraó firmes na obediencia aos 
~erdadeiros Succelfoi'es de S. 'Pedro ., 
fem que depois tivelfem nida que in
flovar , nem de que· Ce arrepender á 
vitla da decifaCS do Concilio Confian-; 

cien-
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otenre., Pedro de 'Luna., já Cardeal.,~. vaI,;. 
veio a Hefpanha vivendo ainda Hen... 1379 
Jlique II • ., e mõ nos contb, que entre 
~; puWicaífe a fua rilHfa5 diabolica; 
qUc"tanto quiz prevalecer 'contra jt 

Igr.eja.. de Oeos. Dóus; annos depois 
r-ecebemos a fua viíit'a: em Santarem. 
~onde, o Rei D. FerDalido lhe ouvio 
bum dUrado difcurfo .,,' ta6 cheio de 
pompas, ornatGS ,:\~;de]jcadezas, que 
~ra,ca:paz de 'Ce itifilluar nos~omç6es 
mais daros. O ReLlhe refpondeu, 'quo 
c;omo o afi"umptooÔl !-oafáUa continha 
pontos 'de'.Douuiaa ; que: Daõ eraó,da 
rua .. pro6ffa6 fecólar';queelle ouviria 
QS ,PreLados,do·fa,i~-R.ei.no ;para'.~e re- ,.<>. ,: 
íolycr.' ,', ':, : ' : "j,f;.): 

'Nós devemos, a:Authores Efllran~ 
ge.iros , efpecialmente.1 Reinaldo·roos 
feus Annaes., dar.:nos n~tidadena J UD,. 

til de Santarem. 'El1e hos diz! Que,ó~ 
Prelados ,de' Portugal com.a.rgumentos 
fóHdos jarretáraóos fofifHcos ,'f! ,ino; 
trigan tesdo AllIli-Cardeal 'Pedror' de 
Luna., Depois trata ao 'Jargo oS'mefl'f 
IDOS arg~mentos de convi.cçaó nOanno. 
de 13 81 ., número M,e .coDcILlc! QJ.tcí 

T.OM. Y. li . QS 
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os Centimentos. dos Prelados. confiem'" 
ra6 aos Portuguezes na.obediencia!,los 

-'verdaEleiros Papas ~ que eHes cóbríra6 
de aiTrontas, e de(prezos ao SeduQtor .. · 
que Ce retirou envergonhado ,e depois, 
Ce queixou aos Padres feus amigosdp: 
Concilio de Confian~adefia pbuca at-t 
tenc;aõ dos Portugaezes: que efie. '), 
entre os outros. Reinos das Hefpanhu9 ; 

cra6 os mais dignos:de -louvor, co. 
mo os mail obfequiofos á Santa Sé ~;, 
defprezador-es confiantes dos lifonjei.ros, 
e rochedos immoveis , aonde da vaó , 
e rotrocedia6 fe~ os. aballar. as:ondas 
furiQ(as da Ceducçaõ: dos Ccifmaticos. , 
. . Quando ·pr-iltdp.iava .. ·efie f.cifma a' 
tomar as maiores forc;as, acabou a vi-' 
àaó. Magnifico Henrique II. Rei de 
Caf1:eUa , e 'eturára6' novas afflicções 
aopprimiro efpirito :da ambiciofa Rai
nha de PO'rtugal :D~ Leonor para Ce 
fegurar na mudallc;a, dos intereH'es, que 
na6 .podia deixar de lobrevir. Coma' 
morte de D. Henrique Ce desfez o cafa~ 
Blento ajufiado entre feu filho o Du
que de Benaventc"Fredirico, e a nafTa 
Infante D. Brites, que Ce eiUmava her .... 

J.. ,dei-
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dti'ra~'do' Reino; e a continuaçaõ .das Era' ~II. 
Jpolefriis de feu Pai fazia temer I' bre-
vidade da fua perda. ·Eíle futlo., e 
&qQellc: fucéelfo obrigáraó a Rainha a 
csfQtc;ar-fe nas. Ciligenciàsdc bufcar 
laum proteél:or poderofo, que a titulo 
de mar.ido futuro da Infante fua filba a 
íollentaífe [em inudan~a na authol:Ídadc 
prefente •. Neae anna nafcc.o o .meni. 
1\0 ,Henrique., . filho, primogenito .do 
novo Rei D. Jo&õ L .de CafreUa" c • 
lUinha o entendeo efpofo proprio t 

pelos. mUitos:' aDlIOI'iilque podia ,efpe .. 
Dr, para a Infante., que aaó gotlaria 
Clomo herdeira de ter· tanta paoieociL 
Elia 'o ,propÔz.e:.O. Fernando," qucca. 
mO: era goBo di. mulher ,oa6 podfa 
duvidar:; e mandados Embai:s:adores 
reciprocos .,fe:aju.fiou~ com o'reoem 
eafcido o cafamento ., que eílava deC-
tinado para {eu Pai. 

O Conde de Ourem, e GonGalo 
Vafques de Azevedo foraó os Minif. 
tros manda,dos a etle ajuíle, que,mof
tráraó a (eu Amo concluído., e nas 
duas Monarquias fe fez público com a 
,gI.ldic;aó plaufi vel., de que as Corou 

F ii 4e 
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de Portugal, e Cafle1la fe verfalS"reunl~ 
das na frente do primeiroPrLJlcipe,~ 
que nafceffe do ,inaugurado mat\1imo~ 
nio. Interefi"ante era « Portupl, 'c: 
muito mais á· Ra,riliá ., , ir .. fe. nutrindo 
efl:a ,tdéa pelos mermos vagares" COrD 

que o Infante deJ CaficHa fe crina;. 
mas o Rei D. Fernando, que em t~ 
do tinha cara8er.fingular ., do ajuftc( 
fez buma fabula;l rompeo a alliança .. ! 
e para moarar , que, a amjzade CO/Dl 

D. Henrique era mais na6 poder., d~. 
darou o odio contra a peffoado filho~; 
{em motivo algum;tàrria a ligar-lc 
com o Duque' de Lat1ca{lro Cobre ~ 
prctcnç6c:s á Coroa de C.tlella., c de.-' 
genera o Tratado de caCamento em bui"í 
ma formal declaraGiló de guerra', quó 
~rataremos no Livro feguinte~ 

... 
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L I V RO XIX. . . 
: Di HijI"i4 Moá"". ele P"lflgll. 

:.' c A PI' 'T. V L o . I. 
Da gtltrrlZ do Rei D; Fernando com D. 
; 'J0aõ I~ de CofieI/a, eDlltr,os futceJ- .. 
. . fls, que de!Jafptaõ re{ultlJ • 
. -: " .' 

DETERMI~O~ o Rei: D. Fernando Era wI&. 
à:efcobrir ao mundo ,,' que a amizade I J 80 
c::ontrahida com D. Henrique nas viftas 
de Santa rem erá huma apparencia ~x-

-terior ,.que occultava no fundo do ani-
mo a dor dos eftragos na guerra par. 
fadá ; a emplaça6 dá Cua fortuna para 
eUe taõ contraria'; os deCejos da yin
gança na primei.ra conjunétura favora
v.e1 para ella. Tlado .elle affim concebe, 

. explica e·m proprios, termos ao ConCe
lho de Ell:ado, que convocou para 'lhe 
olÍvir os votos' (ooieo ·modo de f.· 
*ra guerra. Todo .ene .6cou atonito, 
quando ouvio a pr4>pofia do Rei ,. que 

c . . . {up-



En nalg. 
86 HISTORIA GERAL 

. '.~' '.'\ ,. ... ' , • , .... "t 

f .. pp~nh.a.. JiS;~9 ;ç~m os yinc~Ji?~ .. ~ 
mais perdura vel paz. N aó houve esfor
Cio a q~ tllt ptt!deJíi/f<:,,; pJr,r divertir 
o ~ei., d~. f~,~elhapt~~ ~I}tertos., 'lue 
depois d6 1Ijlt'fté' ,tJt; cafame.Ato i des 
Principes das duas Coroas, o mundo 
olharia para: asl fuas Degocia~6es' como 
para huma cfpecie de ilIufa6., que zOIl'l'\" 
baya das Magellades. Nada moveo à 
D. Fernando para mudar de dié\:ame ; 
e fervindo-Ce de Joaô Fernandes An
deiro, hum dos Fidalgos eafielhanof; 

. qúe em virtude da paz de Santa.re~ 
Cahio de Portugal ., e efiava em Lon. 
dres; por feu meio ajufiou a liga COID 

Inglaterra, e elle veio occuJto a PO'h 
tugal dar parte dos Artigos da neg~ 
ciaçaiS. .,. 
. Confif1:ia6 elles ., em que o Du. 
que de Lancaího mandaria a cne Rei. 
no a feu i rmaó o Conde Edmundo com 
as maiores' forças., que lhe fo:ffe pum
veJ para ajudar' na guerra ao Rei D. 
Fernando: que o Conde traria comet
go o Prindpe D. Duarte, filho do Du
que, e neto do Rei D. Pedro de Caftel. 
la, para carar com ~ Infante· D~. Bri-

tes, 

• 
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ta " e ferem ambos herdeiros .dos dous Era wI'; . 
Reinos de Caaella.. e Portugal, que 
.. , cada hum tocava6; e outras difpo-
fiç6es a reCpeito do pagamento das 
trõpas. Na6 fe occultou ao Rei de 
Callella a pegociaça5 das duas partes 
coutratantes; e para melhor obrervar 
os movimentos de Portugal .. veio para 
Salamanca" aonde principiáraó a aflli. 
81110 idéas trilles.· A noticia da morte 
da Rainha D.Joanaa fua M'i foi acom. 
panhada dos aviCos de vinte galés., e 
quatro grandes náo8:' qoe fe prepara-
vat> no Téjo ; dos da. grande armada 
lngleza ., que nelle fe eCperava; do 
das muitas tr6pas., que fe levaDtava6, 
e praças'" Rue Ce guarneciaó em Por-
tugal; de q~e feu irmaó o Conde de Gi .. 
jon fol1icitav~ eaa guerra, reColuto a 
uniras forças proprias com as de feu 
logro o Rei D. Fernando. 

Tantos pr.eparativos confirmára6 
a certeza da guerra ao Rei , que reli .. 
giofamente obfervava os Tratados de 
paz, e naó pode deixar de atrufiar.fe 
coma vinda dos Inglezes a Hefpanha ~ 
acompanhados do direito do PrlDc:ipo 

D. 
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Era'9Uf,.· D.' Duarte á fua ,Coroa., e com I pro.t 
mefTa da' de Portugal' pela efpofa fut~ 
N: intereKes 'Jtaô) importaDtieS ,~ que. 
era impoffiveldeixarem'de'obdgar ln .. 
gtaterra a fazer' ,os uliimos esfor(jos" 
Porém a re[ulta defies.pe,nfamentos no 
Rei D. J08Ó foi reColyer-Ce. adefim
der animofo a fua Coroa contra todos 
a.guellcs, que intenta1lCm aballala. Co-: 
mo dilatou o coraGaó,.: ,ene fe dc() tá(), 
pouco. a fentir da renovaCjaó da liga" 
que a t1inguem' pedio foecorro., 'neín'~ 
viGnhos , nem a amigos. Tudo, fiCllQ 

,das fuas difpouc:lSes ;' ,deo ordens ·ef ... 
feé\.ivas para a armada, e o,excrdtd 
efiarem promptos a {ahirao, mar.,: e 
mover-Ce ao primeiro fom ,de caixa .. 
Em quanto naó marchava, paro, a: fron. 
teira .. foi fazer huma vifita 'aos ,EIh" 
dos de (eu i rmãô o Conde' de, Gijoil " 
que ainda oaô ([perava por ella", e te
ve de fe refugiar nas montanhas de 
Oviedo. D. Joaô o foi feguindo , e, o 
cercou nefia Cidade, que naó, pode 
defender .. e rendido com humildade, . 
reconheceo em feu irmaô a fobera
Dia, de que fe jurou fiel valfallo. ' . 

, . Com 
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:- Com ai vantagem i mporta'rite . der-' E~ vulg. . 
te paffo declinou elJe a; marcha para' 13 81 
e Riba..coa~ e cercou a PraGa de Al-i 
aeida oi que depois de hum mez ue! 
itio , fe rendeo por capiwlaçafl.' Os: 
Menres de Alcantara , e Saot.lago' 'enJ 
trlÍra6' por Elvas , e faqueáia90s cam
pos das ViU.s do Cano , Sourel 'e é
Vieiras. Ao',mermo tempo Jamca a at"-' 

lPada ,de Sevilha ás ordem dor·braVo 
D. Fernando Sanches de' 'Toar ''I' quo 
fez varilis irruPGúes pela cófia do Al
garve. Ainda o Rei Ce na6movia, eC
,erando a chegada dosiInglezes para 
principiar as operações ,da: campanha ;' 
mas vendo os inimigos felihores, das, 
de mar, e terra , acodtop.riíneiro á 
defenCa das Praças, e encarr.eg~u Eloi 
'Vas '8 D. Alvaro Pires de Cafiro., Con~ 
ce d-e' Arrayolós; Olivença, :.C:ampo
Maior 'I -e Arronches ao, Melhe' de 
A viz D. Joa6; Portalegr~ ao Prior do 
Crato D. Pedro Alvares Pereira'; VílIa" 
ViGofa ao Conde de ViámrT &!ja- ao 
Metlre 'deSant-Iago; e as· das,' oatras 
Provincias 'aos Ceus Alcaides' Móres. 

, Nomeou para Almiran~aa .. Arin .. da'ao 
Con-
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Era YUlg. Conde D. Ioaó Affonfo Tello, irma6 
da Rainha ; primeiro prefagio da fua; 
infelicidade pela ignorancia do Chéfe 
nas manobras de mar., e guerra, que 
tudohia aprender da difciplina de hum 
Cabo fugeitoás ordens do Conde. 

O de Arrayolos em EI vas quiz 
defpicar a injuria, que nos fizeraó o. 
Meílres' de Alcantara. e Sant-Iago, 
talando a campanha de Bada j6z. EUe 
convidou para a empreza ao memora .. 
\fel Gil F ernaAdes., que depois da OC"; 

cafia6 ,em que Ce fingio o Infante 
D.Joa6, os CaO:elhanos ouviaó o reli 
nome com refpeito. As trópas avança .. 
das foral> logo invefiidas pela cavalla
ria de Bildajóz, que fez parar o Con .. 
de para ver C0mo os feus fe retirava5. 
Gil Fernandes o in{lava para que fe 
avançaffe fobre os inimigos; mas o 
Chéfe biConho ficou immovel fem fa
ber determinar-Ce. O bravo Gil, na6 
podendo foftrer a affront:l á Cua vi{la, 
com vinte de Cavallo Ce lançou aos 
inimigos como hum raio, e depois de 
matizar o campo de fangue , os met ... 
teo ás lan'iadas peJas portas de Bada .. 

józ, 

, 
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jv~', donde Ce recolheocom a reputa- Era wl,~ , 
ça6 renovada, chtio de gloria. -

.: : Penetro.u~fe o Rei D. Fernando da. 
frouxidaó do Conde de Arrayolos:, e 
ordenou' a D. Nuno Ahàres Pereira, 
que : na fdilid~, \ de 20 anno~ Ce fazia 
rc:çptlU1)endavel entre os homens "dei .. 
xaffe· :a Provinda do Minho, e; foffe 
{ervir em Portalegre ás ordens de 'Ceu 
i.rmaõ o Prior do Crato para fe achar' 
<;om .Gon~alló Vafques de Azevedo na 
invafaõ, que o mandava fazer n<? Paiz 
inimigo, em otdem a reparar a- que
bra do Conde. Já as trópas deClinadas 
para a empreza ell:ava6 em marcha, 
e houvera6 defufpendella pela noti
cia, de que o Infante D. J oa6 de Por .. 
tugal, que fervia em CafieIJa. , che. 
gára com exercito poderofo a Bada
józ para fe unir 'a D. Fel'narido 0fo
res , MeClre de Sant.lago',.e forma
rem ambos o fitio de Elvas ~ ,detUna
do para' a abertura da campanha:.iNo 
principio de Julho appal'ecêr'a5, elJes á 
vHla da PraGa com grande fentimen
to do Rei D. Fernando , que tinha de
terminado feI o primeiro ell1: fitial 

Ba-
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Er~'lIIIr.. Badaj6z t mas fe ellepefár o affiigia ~ 
elleneceRitou de 'todo o esfon;o do, 
efpirito para ouvir a nova infeliz da l' 
perda da Cua armada~' ' 

Embarcáraõ nella f(Jj mil homen, 
de tripulac;a6 com muitos ;Fid l'gOS da' 
primeira dítlinçaõ do lieino , a-nbi .. 
cioCos de honra, que foraõ perde' de
baixo do commandamento de hum ho
mem, 'que fiava os bons fucceffos da 
vaidade de· fer irrriaó da Rainha D. 
Leóllor.' FernaÕ Lopes· lhe córta OS 
elogio. pelas medidas do merecimento. 
Elle Ce na6' embaraçou com a falta :de 
déz' galés ., que deixou divertidas em 
verpelcar os marítimos do Algarve; e 
dando. aRim a fuperióridade aos inimi .. 
gos, que o cfperava6 furtos; [em or
dem; nem fórma de batalha., os in
venio ... O denro D. Fernando Sanches 
de Toar foi futlentando o impeto dos 
nolfos " Rue {ai dados ., e chéfes deli 
roefmos ., molhava6 que' cra5 Portu
gUeies. Quando obfervou a confura5 
oppottunaa'os deíignios , atacou-nos 
co~ toda a fonia, e fem perda de vi~ 
das, mas com muitos feridos, tomou 

. to-' 
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t~€\!lS as ga.tés com o Conde Almiran .. Er'YDlr·
t.c.,que conduzia a Sevilha. Gi~Lou.; 
t:Cnço do Porto, que governava:huma 
'lJlé , vend.Q a: defordem .com que o 
Conde ellvefiia, a vantagem dos Caf .. 
telhanos ., a confufaõ da 'batalha', c 
t!pdo p~rdido,; voltou a prôa ,. e ycio 
a.Li~boa dar a inf~uaa noticia· para. im.. 
~dir ~'[ahida das nãos ., que fe fazia6 
prenes para reforçar a armada. ( 
_ . Huma perda uõ conúderavelen
c::beo de: furor os Póvos do Reine>,. que 
cla~avaó contra I!. injuíliça da .guer
r~.; pela l\1fihna do.s Lavradores, que 
metteraó forGados. na chufroa da ar .. 
Jllada; contr~ oS parentes da Rainha., 
qu~ [em talentos, nem capacidade os 
,unhaõ nos .empregos para, perderem 
() Reino; e. outras, vozes femelhantes, 
q)le detefiavaó . a cguerra como, efreito 
dA veleidadc(dc hum animo ,,' que :d" .. 
va precede~cias.~ofeu goílo' com,der .. 
prezo dos intere11e;s' da Monarqúia. 
O Rei disfar<;ou ~ o [entimento na; per ... 
fila de tJnt~s· 'Vaffallos., e ,de deCanovc 
galés com a çhegada' de 48 náos ingle~ 
ZIS ao porto, d~ Lisboa ,em .que vi"" 

'. .• 'Ilhal) 
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Era W. nhalS ri Conde., e Condeça de CamJ 
brix.,. e. Ceu Cobrinho o' Prlncipe .o" 
Duart:., de leis annos de idade., que 
fe defpo[ou com a Infante D. Brites ~ 
que. contava dez; mas como as pala
vras eta6 de futuro ., fobrevieraó o; 
contingentes., que com facilidade ai .. 
teráraõ o contrato., como mo{lurá5 
os fuccetfos. Com tanta tranquillida" 
de., e magnificencia fe fez. ella cere-í. 
mania., como Ce o Rei~oefl.iveae go
zando a aura benigna da' paz: porel!l" 
os prazeTes m'udára3 a face com tau;" 
ta pre1fa ., quanta foi a fealdade no 
femblante da guerra. .' I ' . 

O Rei de Catlella .. que eaava: 
llaBeira., tinha tomado Almeida., e
m" feus Generaes fitiavaó Elvas, e. 
Miranda., que [e rendeo; ,com a no ... 
tida da, chegada dos Inglezes ., man,.. 
dou . levantar o cerc~ de Elvas .,ajuR-J 
tar ,as trópas .. 'e 'pôr-fe prompto « 
obfervar os nofros movimentos. Para; 
molhar aos Inglezes.,' que naó o~. te~ 
mia ., efcreveo ao Conde de CambriJ: 
huma carta de defa6o., em que fe' 
obrigava ,a bufcallo -duas jornadas deil" 

tro 

1 
I 
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tiro· de Portugal para igualarem o tra .. InwJlo 
balho das marchas , e achar..fe em 
P!oporça6 conforme para a batalha. 
J.'Iaõ refpondeo o Conde; mas o Rei 
Jllais picado , mandou, ao Almirante 
Toar .,. que com a armada fahiffe de 
Sevilha., c a todo o Tifc:o entraffe no 
po~to de Lisboa., e queimaífe, 011 
§zelfe :prifioneira a Frota Ingleza. 
Hum dos dous deíl:inos 'lhe dera Toar 
íc relia naó Cc recolhelfe no rio >de Sa
cavem, que. foi defendido por duas 
grotras cadeas na fua bocca ., muitas 
vezes envefiidas pelo Almirante CaC .. 
telha no; mas; como nad as pode rom-
per, elle Ce recolheo . a Sevilha, e a 
~rmada ; para Inglaterra, deixandô en-
tre nóS~, nQS Inglezes ,.inimigos mui-
to mais. crueis, que os Caíl:elhanos. 

Na6 Ce cançaõ os notros Chronif. 
tas de encarecer as atrocidades ., que 
eftas trópas auxUiares comettera6 em 
todos os terrenos de Portugal, por 
onde andáraÓ. O Povo aff1ido fe con
templava ,atacado por duas' guerras., 
mais intoleravel a dos Inglezes por 
contínua , fem gloria ., ncm· refifien-

eia. 
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~~,ypJ,.': tia. Preparava-ré a catripanlta.· . Futura i 
1382. e.. D.Joaõ., Mefhe de Afiz .,com o~ 

lnglezes fez .huma entrada por CaO:el...: 
la com :ruina 1101 Lugares de Lobon,
e Coi'tijo. D. Joaó de Caílella penCa
'ta. defcafregar· o golpe com mais for;" 
Eja., e para elle ,lhe deo occafiaõ àí 
marcha do Rei para a· Proviacia do[ 
Alem~ Téjo . ., . com de[con[olac;aó ex..i. 
trema ,.dos moradores deLisboa., quei 
olhavaõ eaa retirada como huma fu~ 
gida , que os deixava expofto$ a {of-
frer os tratamentos mais duros dos: 
Cafielbanos. Víraó eHes enuar pela' 
barra as duas armadas de. Sevilha , eJ 
Bifca~\ compoRas de oitenta vafos ,que: 
fazia6. huma. perfpeétiva ,apparatofa ,; 
e gueneira. Deraõ fundo., e Cem re..f 
íiílenoia do Governador Gonçalo: Meni.! 
des .de VaCconcelos, parente :,. .. e.cria .. 
t.ura da Rainha., . defembarcav.a~; paf. i 

feavaõ affoutos ~Io 'calnpQQe Santa. 
Clara " . e foraó pondo fogo, a tudol 
deCde . os Paços de XabTegas até Vil .. , 
la-Nova. da Rainha., Cem que.·o ecco. 
de tantas ruinas dcCpertatfelll o Gover ... 
nador sio Jeu letbargo.. ., 

lu-

I 
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~ Informado D. Fernando dos dam- Era vult. 
nos , que os inimigos faziaó em Lis-
boa " mandou dtpôr do Governo ao 
ioCeq6vel Gonçalo Mendes, e fubf-
tituiUo pelo Prior do Crato, que. mar-
chou de Evota com feÚl bravos ir'-
máos D~ Rodrigo, D. Fernàndo, D. 
Joaó , e D. Nuno Alvares Pereira, 
que entaó molhou nas gentilezas do 
feu efpirito as muitas, que os CafiCJ-
lhanos podiaó efperar delle em todas 
as occafióes. Já os defembarques oaó 
eraó taó freq uentes, depois que o 
Prior fez em pofias huroa partida'" 
que fora faquear Sintra. Seu irmaõ D. 
Nuno fez na armada' mais ,ulgar o 

. terror, qUlndo no choque -de Alcan:' 
tara, C0ID poucos cavaBeil'os, elle 
cahido com o cavallo em terra , for .. 
Sou hum corpo de' trópas muitas vc:" 
zeJ dobrado a e·mbarcar-fe fugindo';' 
deixando no campo muitos mortos i 
e preCos: Prrmeira acçaõ façanhofa 
de D. N 000 , que o encheo di repu
taçaõ " c foi prefagiO' felfz das mui. 
tas, para que 05 f-ados o guardavaõ , 
e hoje faó bum pregaó ilIuílre da fa-

TOM.r. G ma, 
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Era vulg. ma ~ que anim3 o decóro dos FaGos 
de Portugal. 

Quando em Lisboa Cuccedia5 
eL1:as coufas, os dous 'Reis em pelfoa 
efiavaó com as fuas forcas Cobre a 
fronteira de Elvas, e Badajóz; efpe
rand~Ce a cada inflante ouvir a noti
cia de huma batalha. Face á face Ce 
achavaó 05 dous Rivaes com Cemblan
te de inve{\ir-Ce., quando de repente, 

.fem a intervençaó de Minifiros., fem 
que até hoje Ce Caiba quem a rogou, 
a paz Ce ajuda entre ambos os Reis. 
Os campos ., prefies a combater , fi
cáraó pa[mados ; os Inglezes atoni
tos; e como elles eraó os mais pre
judicados nos ajufies., fe os CoffrêralS 
pacientes com o temor de quem efia
va em cara alheia , naó os podêra5 
levar callados , e hum fuçurro vago 1 
arguia de leveza a refolu(jaó, que 
derrotava as promeífas precedentes. Pu
blicou-fe a paz, e ouviraó os Ingle-
zes a primeira condi(jaó, que era o 
cafamento da Infante D. Brites 't já deC~ 
paC ada com o Ceu Principe Duarte, 
agora. novamente promettida a Hen ... 

ri- \ 
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Tique ~ filho do R ei de Cal1:eUa. As Eta vulg. 
mais condic;óes fora5 a entrega das 
PraGas ; a rel1:ituiça5 das galés toma-
das na batalha., que fica referida ; a 
liberdade dos prifioneims; e fornecer 
o Rei de Cal1:ella as náos neceífarias. 
que conduzirà5 os Inglezes ao feu Rei .. 
no com a grande gloria, que tirára5 
del1:a empreza. 

Parece ter pouca dúvida ,'I0e o 
Rei de Cafiella oa5 perdoou a dili .. 
gencia para confeguir efia paz, para 
ene mais vantajofa, que muitas vid:o
rias, fecootinuaífe a gutrra. Elle juC
tatnente devia temer a procIamaça5 dd 
Duque de Lancaflro ao Throno de 
Caflella ., que fora feita 00 meio de 
hum exercÍlo, e a que eJle na5 podia 
"revêr as cOllCequencias. Os mais Ar
tigos , eCpecialmente o do cafamento 
da Infante herdeira 'I todos Ce fazia6 
reCpeitofos. Porque affim o conheceo 
o MeR:re de Sant·lago., quando vio 
o Rei duvidofo em affioar o Tratado 
com a c1auCula da reLlituiçaõ das galés,. 
e que os Miniflros Portuguezes o amea
~avaõ com a continuaça6 da guerra 

G ii fc 
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Era ,ulg. fe nella naé convinha : O Menre Hie; 
diffe reColuto : Q,ue reparaes ., Se
nhor., por vinte e duas galés em er
lado de oaó fervir , que nada valem, 
e por naé dares cinco náos de tranf
porte aos Inglezes , quereis perder a 
importancia de fia paz. Tal naõ fareis; 
que fe iffo he por evitares as de[pezas, 
a minha Ordem as pagará. Fallando 
.mm., reCpeitofo., tomou a maó do 
Rei., como quem o forGava a affinar o 
Tratado, que com effeito amnou. 

CAPITULO II. 

P alimento de 10a6 Fernandes Andeiro 
tom a Rainha, e perjeguiçtlõ crm· 

1r4 D. 10a6, Meflre de Aviz, 
fJfIe o repróva. 

H UM anno havia que J oao Fernan
des Andeiro eftava occulto em Efi.re
moz no me[mo Palado ., aonde fe 
ho{peqava6 os Reis. Aqui eraó fre
quentes as occati6es para a muita CO[l

ver[a~aó., que fobre fer caufa do me
nos apreço , ordinariamente· avan'i~' 

as 
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aà facilidades· notaveis ., e notadas, Era .uI" 
que coflilrnaó ter confequencias fu .. 
neaas. A Rainha D. Leonor conver-
!ou muito com Joao Fernandes An. 
deiro : ConverfaGóes notadas ., nota .. 
veis., e muitas., origem da facilidade 
com que fe dizia., que a mao de Deos 
defcarregára a pena de Taliao em D .. 
Leonor., permittindo na fua pelfoa 
com verdade o crime, que eUa. fal .. 
{amente imputára a fua irmã a infe-
liz D. Maria. Como a mina em 10-
mando fogo naiS pode deixar de vapo. 
rar incendio~ ; a Rainha. quiz ., que 
Joa6 Fernaodes Andeiro parecelfe em 
público , . co.mo mOGo galhardo . ., e 
gentil.homem., que era. Tudo quan. 
to pertendeo confeguio. do Rei., que 
já entaó., pelos feus muitos achaques, 
parecia cadaver; hum homem todo 
da morte. A liberdade de fer viRo 
ajuntou a Rainha a honra deo fazer 
Conde de Ourem., que eaava vago 
pela morte de reu irma6. 
. GonGall0 Va[qu.es de Azevedo, 

que por rua mulher., Camareira da 
Rainba , foi informado das converfll.

çó<:! 
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Eta vulg. çóes da meCma Senltora com J oa6,~ 
Fernandes: Fiado na authoridade de.: 
parente., cahio na imprudencia de lhe; 
fazer advertencias por meio de humas 
ironias., que Ce no feu juiCo erai) de
licadas ., para o go{lo da Rainha ti~ 
verai) muito de grofl'eiras. EUa lhe 
prometteo logo., que lhe cuílaria5 
caro os conCelhos , . que fe mettia a 
dar de graça ; e porque, temeo., que 
Gonçalo Va[ques defcobrUfe ° que fa
bia ao generofo Mefhede Aviz, qud 
incapaz de foffrer injurias de muito 
menos porte ., oueHe as defaffronta
ria, ou as participaria ao Rei para as 
vingar: Elia fe determinou a perdeI
los. Os meios verdadeiros., que para 
eíle 6m traGou a iniquidade., os feus 
authores ° faberia6 ; mas a fama pú
blica fufrentava., que foraó duas Car
tas fabricadas pela Rainha ., e Andei-
10, que provárali na prefença do Rei, 
como o Meílre., e Gonçalo Vafques 
eraó dous traidores, que tratavaó in
trigas em Cafiella contra o Rei, e 
Q Eftado. 
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EUa, cheia de complaceilcia , Era \fuI" 
perfuade ao incauto Principe a felici-
dade, e dellreza com que .0 Ceu cui. 
dado pode haver á ma6 as ditas Car-
tas : quanto Ce devia6 recear os dous 
jnconfidentes ~ que emprendia6 idéas 
temera rias tiados nos Infantes D. J oaó, 
e D. Diniz., irmaos do Menre., reti-
rados em Caftella: que devia regurar 
as peífoas dos traidores para delles fe 
fazer juCliça correfpondente ao mere .. 
cimento da caura. Como ainda durava 
a guerra quando Hlo acontece<> , fa
cilmente Ce capacitou o Rei de quanto 
lhe quiz introduzir a Rainha; e fem 
mais exame., mandou a Gonçalo var-
ques Coutinho, genro de GOU<jalo 
VaCques de Azevedo., que ao Mellre, 
e a Ceu (ogro os levaife do Paço, 
aonde eftavaÕ ., para o Cafiello da 
Cidade, que era a de Evora. Vafco 
Mart(ns de Mello ., Alcaide Mór da 
Cidade, tratou os prefos conforme as 
ordens., que recebêra; mas advértido, 
e prudente, elle Coube guardar o De-
pofito ., que a Providencia amparava 
para. honra, e liberdade de Portugal~ 

. quan~ 
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Er'.· .... J .. ~ d d I' d d h lh .... D~ quan o o elacor o e uma mu er 
furiofa o queria fazer viétima da Cua 
jndecencia. 

Na .mcfma noite da priraõ foi ao 
Cafiello hum criado da Rainha., c 
aprefentou a VaCco Martins hum De
c:reto falCo, em que o Ref mandava., 
qlle logo., fem demora Ce cortaffem 
as cabeças aos dous prefos. Vafco 
Manins., que deCcon6ou do Decreto., 
e do menCageiro., refpondeo., que 
executaria as ordens. Pafi"adas poucas 
horas volt~u o meCmo emiífario a fa
ber Ce as execuCjões efi:avaó feitas., e 
informado, que naõ; tir6u por outro 
Decreto mais forte, que apreffada
mente as ordenava, e o emiífario com 
l'ivas per[ua~ões as requeria. Va[co 
Martins o defpedio , dizendo : Que 
era meia noite, hora incompetente 
de fazer jofliqa: que naquelles Decre
tos poderia haver paixaó., e queria, 
que o Rei déífe lugar á ira: que pela 
manhã o informaria do que paffava. 
e ental) executaria as ordens., quando 
da Pe/foa do Rei as recebe1fe. Affim 
~eHotou o. fabia Va[coMartins a~ 

in-
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Jlitri gas malvadas, que a ífombrára6 Ert vult;. 
o Rei., quando vio furtadas as Cuas 
firmas; mas com o affi)mbro Ce Catis-
fez., e foi-fe para o Vimieiro deixando 
os innocentes prefos em Evora.· . 

A Rainha que ponderava :f1:uRra. 
das as fuas idéas, e temia, que os 
prefos breyemente feriaá foi tos ... quiz 
fazer feu eae negocio para obri.ga,r o 
.MeaTe; tratou., conf.eguio a foltura., 
e na auCendado Rei deo bum dia de 
jantar ao Mefire. Elle fe al'proveitou 
,da conjuntura para lhe perguntar a 
.caufa da fua priCa6, que a Rainha naô 
,teve dúvIda de imputar a Vafco Por .. 
_calho pelo aJeive ., que lhe levantára 
_na' prefenc;a do Rei ., alfegurando as 
(uas correfpondenciasem Cafiella. e 
1l guerra que com os Infantes [eus ir~ 
mâos tratava de fazer a Portugal; ,mas 
.que D. Fernando efiava informado da 
ia)fidade de Porcalho. Outros prefe
roem., que a Rainha em nada contri. 
puira para a liberdade dos preCos., an .. 
tes cheg~ra aos pontos da u1tima de
fefperaçaõ .. quando os vio foltos ; e 

I naô Cabendo a que attribui~e ena 
re-
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Era vulg. refoluc,aó do Rei, ajuntou ~ violencia 
do feu fegredo a fimulaçaó da fua po
litica. 

Na6 faltára6 ao Meílre criados 
zelofos , e valentes , que quizeífem 
tirar a vida ao Commendador Mór de 
Aviz Vafco Porcalho pelo teílemu
nho , que a Rainha aífegurava tinha 
levantado a (eu Amo: mas eIle, que 
conhecia a duplicidade daquella Se
nhora , os deteve, e perfuadio guar
daífem o reu valor para o empregarem 
em occaftaõ mais juíla. Com tudo., 
eíle efpirito fublime, occupado da 
injufHça que fe lhe acabava de fazer., 
vivamente re queixou ao Rei, e em 
público pedio lhé dilfelfe a caufa da 
rU3 prifaõ. D. Fernando, que oaô ti. 
nha alguma com que a cohoneílar, c 
ainda que já conhecia o caraéter da J 
Rainha, o amor naô lhe dava lugar a \ 
al'guilla, voltou ao Mell:re em tom 
°magefiofo : Que elle tivera por con
veniente obrar affim com a fua pelfoa., 
para que conheceífe o mundo o poder, 
C)ue tinha fobre elIe. O Meílre, que 
fentio , mas naó fe perturbou com 

el .. 
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eQa incoherencia ., refpondeo retiran- Er., vulg •. 
do-Ce: Defde que vos reconheci por 
meu Rei ., Eu creio que he affim o 
que me dizeis. 

Ainda naó fatisfeito o heroico 
Menre com enas diligencias ~ que fi-
2era para foI dar a quebra da fua hon
ra' offendida ; pelas efquinas das ruas 
de' Lisboa amanhecêraó muitos car
~eis, em que defa6ava a todos aquel
les , que fem refpeito á fua alta qua
lidade ~ tiveraó o atrevimento de dizer., 
que eIle havia faltado aos deveres da. 
fua fidelidade, 'e á veneraç.t6 que con
fàgrava ao Rei feu irmaó. COlDO a 
grande Dignidade defie Principe pu
nha a todos os [cus' inimigos fora da 
Clalfe de refponderem a efies carteis 
para medirem as efpadas: Os Officiaes 
da fua cara fixáia6 huma Carta gerat 
de defa60., em que fe offereciai5 a 
bater-fe com quantos oufaíf'em a ma ... 
cular a integridade dos procedimentos 
de reu Amo. Na6 houve peffoa') que 
tiraffe a cara a eftes arreRos., tant" 
do Menre., como dos feus criados; 
porque D. Leonor, fobre fel Rainha. 

era 
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era mulher., que naó podia rahir II 
campo , e e/le [em combate ficou li
vre ao Meí1re para celebrar a viél:o
ria. 

Dous mezes depois defte ruccef
fo chegou a Portugal a noticia da 
morte da Rainha D. Leonor de Ca/lel-' 
la, Infante de Aragaó, a primeira Se
nhora de/le nome fatal aju/lada a carat 
com o Rei D. Fernando : fucceífo, 
que pÓz em inquietaça5 o efpirito dos 
noffos Soberanos; o do Rei com hum 
obieél:o novo para o exercido da fu,," 
variedade; o da Rainha penrando no 
Pai genro mais poderoro ., que o fi
Jho para Ce Cufi:en ta r , na authoridade 
depois da morte do marido, que para. 
ella corria accelerado. O mermo foi 
conceber-Ce a idéa, que reColver-fe os 
Reis á execuçaõ della, Cem duvidarem 
na rotura do' Tratado frerco, nem em 
offerecer a Infante .ao Rei viuvo, que 
podia naá Ce lembrar de pedir para cC. 
poCa a Princeza. que acabava de aJu'
tar para nora. O favorecido JoaiS Fer
nandes Andeiro, Conde de Ourem, 
foi nomeado para Embaixador E~tra~ 

or-

I 
\ 
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órdinario de huma commifi'aó, que por Er~ ,uI,.· 
lhe fer Ja6 vantajofa aos intentos 'I a 
havia uabalhar com os maióres esfor-
'ias. 

Sahio efle homem de Portugal 
com metade da Corte lifongeira, for
mando-lhe huma equipage taO fober. 
ba'l e magnifica, que entaó fe dizia 
em ambos os Reinos a altas vozes: 
Que Andeiro marchava em Rei, e que 
o Rei ficava Andeiro. A derpeza execC .. 
iiva 'I' que D. Fernando fez neaa oeCI
iiaó para o MinHlro appareeer pompa
lo em Caaella , foi no Reino afi'um· 
pto da geral murmurac;a6, que fe nu
tria com a lembrança de outras pro
fus6es indircretas ') e rcmatavaó eorn 
II prefente o' vulto de huma prodiga
lidade fem medida. No lugar do Pin
to junto a Toledo fez Andeiro ao fIei 
D. loa6 as propoGas, de que hia en
carregado. ElIas adoçára6 bem prom
ptamente a triGeza, que oRei molha
"a ter concebido pela morte da Rai-
Ilha fua efpofa. Elle nomeou para re~ 13 8J 
Embaixador á nofi'a Corte- a D. J oa6 
9arcia MilDthlUe., Ar.çebifpo de Com .. 

pof-
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Era rulg. poClella, que foi efperado em Atmer~ 
da, e conduzido a Lisboa pelo feu 
Birpo D. Martinho ; e como naó fe 
ignorava o negocio a que vinha o Ar
cebifpo teve audiencia prompta. 

As condiç6es do novo cafamen
to foraó ajuCladas nas primeiras deli
beraç6es , porque a vehemencia dos 
defejos mutuos na5 dava5lugar a de
moras lon&,a5. Por eCle Tratado foi con
cluido : Que fe o Rei D. Fernando 
falleceífe [em filho varaõ., que a Infan
te D. Brites feria Rainha de Portugal: 
Q.,ue o filho primogenito , que delJa 
nafceH'e, lhe Cuccederia na po{fe dene 
Reino : Q.ue Ce ella oaõ tivelfe fue
celfa5 , feu marido herdaria Portugal 
para fi depois da morte de feu fogro 
D. Fernando: Que tambem ene feria 
Rei de Canella na falta dos filhos., 
que D. Joa6 já tinha da primeira mu- . , 
lher., dos que podia ter da prefente 'Í 
e das outras futuras, fe mais vezes 
cafafre. Em 601, ena infeliz Infante 9 

depoi$ de fer promettida a D. Frediri-
co., irmaõ de Henrique de CaClella., a 
D. Henrique, e D. Fernando, filhos 

do 
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tio Rei adual do mermo Reino, a D. Er. 'Vulg. 
Duarte, filho do Duque de Lancaflro, 
veio a cafar com o viuvo D. J oaô I. 
para carr-etar a Portugal trabalhos, que 
fe a Providencia quiz fazer gloriofos , 
os meios de lhes colher os frudos fa-
raó ta5 afperos, que fe fariaõ intole-
raveis a outra qualquer Na'iaô , que 
naá folre a Portugueza. 

No dia 30 de Abril fe celebráraõ 
as vodas na Capella Real, e fe deter
minou o da partida, a que naô pode 
aílillir o Rei, já nefle tempo em eRa. 
do laftimofo, que lhe prognoflicava a 
brevidade da morte. A Rainha com to
da a Corte marchou para a fronteira 
de Elvas, aonde fe havia fazer a entre~ 
ga da nova Rainha de Caflella a feu 
marido, que mandou a [eu filho o ln- . 
fante D. Fernando para aquella PraGa 
em refens á Rainha de Portugal, cm 
quanto na6 confummava o matrimo
nio. Nos planos entre Badajóz, e Et· 
vas fe armára6 tendas' magnificas do 
campanha, aonde haviaO affillir a9 
duas Cortes na funGaó da entrega .. 
N efle lusar Qeo o Rei o juramento; 

que 
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Era vulg. que entao fe coClumava, fobre hum. 
HolHa confagrada de guardar todas \ 
as condições eClipuladas no Contrata 
matrimonial: ceremonia., que D. Fer-
nando já tinha cumprido da rua p,me. I 
Depois veio o Rei receber as Rainhas ás 
portas de Elvas., por onde ellas Cahi-
raõ a cavallo, e acompanhadas de am-
bas as Cortes , chegáraõ ao campo ~ 
aonde jantá raõ. 

Aqui fuccedeo hum cafo memo
ravel , que qualificou de aufada a co
rage inimitavel de D. NUho Alvares 
Pereira. Cornêraõ os Reis com o 
Mellre de Aviz a huma meza. Os Se
nhores tinhaõ preparada outra em fren
te das dos Príncipes, que foi occupa .. 
da pelos Grandes das duas Cortes., 
fem Ce lembrarem de D. Nuno, e de 
feu irma6 , que paffeavaó na tenda ., 
e ficára6 fem lugar. D. Nuno incapal; 

. de tomar eHa defatenGaó por caCoal ., 
diíre ao Prior feu írma6, que fe rc
colhelfem; mas que antes queria mor
trar a Portuguezes , e Caílelhanos ., que 
os homens çomo elle na6 fotfriaó def- . 
c:órtcziils. DH1imulado foi continuílndQ. 

o 
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O\) patreio P01" junto da meza., e qua~ EuvuJJ; 
do eA:eve em proporçaõ, de hum en-
contro deo com eUa em terra. Todas 
os. affúlentes· fe perturbáraõ., nenbum 
{e moveo't _e D. Nuno fcm altetar p 
pátreio, foi fabindo comfeu irma6. Q 
Rei, que ao grande earondo da qué· 
dá , repa rou na mcza cabida· ; vio ~ 
focego com que D. Nuno fe retirava; 

I cheio de perturbaça6 perguntou, que 
homem era aquelle. Informado de to
dos, que era D. Nuno Alvares Perei
ra; do motivo, que em ado taó rer
peitavel o obrigára a tOl1lllr huma fa
cisfa«;a6 taO efiranba, dHre: Elles vaó 
muito bem vingados ; e homem que 
i1~ minha prerenGa tem oufadia (eme
Jhante em defaggravo da fua honra, 
he digno d~ louvór ~ porque tem co,
raGa6 para muito. Os fuccefibs pofie:
riores moaráraõ a -efie Príncipe., que 
elle profetifára fobre a Gabe~a pro
pría. Naõ teve mais confequencia eaa 
temeridade de D. Nuno, que algum 
dia feria lembrada do Rei de Cafiella 
com o arrependi-mento de naó lhe le
~ar ncb occafia6 a cabcs~a efpetadia 

TOM. r. li Da 
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Eta vulg. na pontada lança , para ~mpedir li 
muitas dos valfallos. prpprios, que elo 
le cortoo com a fua efpadao" 

Os prazeres defta feaa correfpon:.. 
dêraó á grandeza precedento , que os 
preparára; e acabada a funçaó, o Rei I 

--de Caílella. acompanhou a Rainha de ( 
Portugal até Elvas, donde voltou pa-
ra conduzir a efpofa a Badajóz. Era6 
foberbos os prcpá-tos, quo na Cidade 
fe tinhaó feito para eíle recobimento. 
Nella quizo Rei , que folfem dadas 
com affi(lencia dos Bifpos Portugue.;. 
:zes, e.Caílelhanos as bellGãos nupciae, 
á Rainha. Sahio o Rei do Paço a cavaUo, 
e a Rainha em buma haquenea magnifi
camente aderaçada, que levavaó de re-
·dea ao [eu lado efquerdo Lea6 V.Rel 
da Armenia, que tinha vindo a Hefpa-
nha da fua prifaó de Babylonia: ao 
efquerdo D. Joa6 Meílre de Aviz, 
fcguidos aos mermos lados do Infante 
de Navarra D. Carlos, e de hum Gran-
de de CafieIla , todos a pé. Feita a 
funçaõ, o Rei de Caftel1a diílribuio 
gratificllGées ·copioCas pelos Fidalgo .. 
POftuguezcs, que fentintlo fer~m che-

ga-
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',iadU': as n'fper.s: ,do·r~u~RéillO rCClhir ira \'\11,. 
.aa, dc:)lllfnaG~ó Cafittlhana; ., já.l h e cho. 
-ravaGa!! ~x.equ{a~ ,na$lihetStid:adnpro" 
.fufAs mlUli\.d,s:fªzcl' pelo' Rei p. Fer .. 
il1andO,;lIos,;C~dh • .n9S:., !queAidxava6 
.efgotatlll$,; ,os, efpir"itos ,do BA.tdo. As 
,fuas. m~di •. s fcpOOcl,D c6rtRl' fó, pelas 
.quc·'DeJla(:OQ.cafIAQ.:r~beQ D. MOD-
Jo Mbxica .•• q\1e . .IevO\t·~lfa pata 
s 'fua afa 3~:mU marcos de .bainlla 
« pr.àtll, '';- '3Q marços. de>ouro " 30 

-ca.vallos ,. ·e. 30 macltos .pttclofamenbe 
..ajae~aâQs ,.:; .exceUentet r:apeKarias, c.a 
:propricda4e '. da VillA de Torr,C$ Ve-
,dras. ' ' . 

. Ceffára6 1M liberalidades de D. 
~F('r.naDtIo poucQ$ .dias antes da fua 
morte': -t€:ve, full o ,trabalhafo nego
cio d9 cafamento de fya filha, e qUll!1-
40 hum fogo lento, lhe hia confum
mindo a vida ., outro 'mais ardente 
lhe atiçou voraz o do odao contra a 
defcomedido J oaó F ~rnancl" Andei .. 
'1'0., .obje4o do ef,,-andalo geral ,do POO' 
voo Determina o Rei defcartar-fe der .... 
te p.hanuf.ma efirangejro ., que fubmct
tia ao medo t.alltos efpiritos bcrofcos,. 

Hii • 
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Hra vuJ,; e para a, ,fa~a"lia de~lhe dar a; mór"têi 
fó entende. com defen\bUraço, a féu ir
ma6- o' Mefhe, de Av(Jt .. ,EUe'lneef. 
crOve~ 'é dá a~ ra-zões; i Jt}ue ,o, obri-

. ga6 a -pedl."lhe, <iue, :bum.ás1mãos ta6 
'honradas aon1oa~' fuas",. feja~:..ô int. 
trumento do feu· :~efag'gra,,() 1" bvaJi
do-as no fangue- de;Alldeiro. OSeere
'tarlo confidente', :,qlle' fez,4l''Cirta l, 

'antes 'de')à fech'ar:lhcHepr-efenta :·Q.ue 
pondero u'qualidades do efpitit~ f~ 
blime, dó ' Melt.re,' que fe já..en· ama
do do Povo',. por eaa occa6a6, eID 
que ene () mettia ; ficaria adorad~ 
Que as relultas poderiaõ fer funeíbs, 
na6havendono Reh'o 'Succeífor va
raó , e por uro Ce deyia6 prevenir as 
contingencias foturas.; Produ-zíra6 eC
tas lembranças os feus e!feitos ; quei
mou-Ce a Carta, e tanto na confide
raça6do Rei, como no juifo do var
fallo peCou menos apubJicidade da af .. 
fronta, que dar huma occafiaõ ao MeC
tre de fe fazer efpeétavel. Porém a 
\'inganCja a que o Rei o ercurou na vi
da, eUe faberá tomaUa honrado depois 
da fua, morte. " . 

CA-
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.' -' .' (: Â f J 'I' U· ~ O' ; tír · ,_..... '.' ... .. (, , 
E.rl vul" 

Carat1er do 'Re~ lJ). Pern~itJo' ,. fia mor.. 
· _ . '. • te eJelJtJlt'tlrtj~' _: .. 
• ••• "':. "/.' # • c-' .... 4 t , .e I 

B'E~' ao ·ia~g·Q'.,am~·.~·s.~o·trOJ c~~ 
lliaas 'os,def~flUS bumanos; dt> Rei D. 
f erna.nd.Q • e todos fnel11 á fua me.. 
Jl1oria) a.iujuRiçe de paffareru -fi1eneio. 
as. fuas, boi\$ q.u~lidades ,c;om efpecia-, 
lidad<;4l beUa ·ordem. que ene eaabe
leceo np intl.edoc do Reil1o. Diga6 quo 
c1le. foi hum. plQdigo., int\,er.1Io I)aS;T~ 
foluç«Ses , COJ}'J. variedaPc;, e ain4~' 
fraque~a 1l0s modos de fe condu~ir; 
JIlas na6 fe efque'ia. qu~ elle. repri-. 
mio o l~xo, a dcma6a dotrerm. que 
jácntaG comeGav;l a arr~inar as ca ... 
fas , e Q _ Ellado. Os jogos. que fa6 
outra, peele tlas RepÓblicas ... < .clle . 01 
llbollio por, meto de.penas fevera$. Os 
yaga~UPQos era($ o f~ rancor; -eaf .. 
\igavíl a' buns; fazia. trab4Ibar,; os ou.; 
.ros, .e :Q6 q.ue eraõ.·v(\rdadeiramcnto 
iovalidQs, .os fuacAtava, de fu;l- fazeg .. 
da fara. naCi itnport.u.nlfQID. ~.s Pó~os . ~~ 
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Era.,ufJ' _'com os c~a~or~s ,da me~dic\dac;1e. Ze': 
1ofo pela' t'onférVaí;il6 dO f:ttadb, que 
fentia o excelf~ das .acqiji{iç~es. da~ 
Órdens l\~g~larê$ ", pti~nc~u hum Edi .. 
to., que as iaixalre , antes que a (ua 
liberdade em 1'oll"uir o defpojaffe do, 
ní~iós pita f~ ezofi(êrva, •. -'. -

Com â ffleflbá idêa' tegulou a~ 
dit)ioOçdes teftlMelltat'i9s'." ~ra que 
eoitfril1uiá' máis. p"evtnqa6 ," e ma~ 
xit11tl9 do, Itltrj~antes.,que ii' vontade 
db9 üTotiburidós; forçildcHÍ' hurli ~ ou .. 
fros-\,úruadidos a qut a vi'da, que Ce 
Ihês átáf)ava, elles a eterilizaKem na 
mtmoria dai paredes de hum :Moflei
to . ., 'quê lhes fervirfa de Padtal> Im
mortal., a,"da que os patenteg mal. 
tb:egados ficdfem tédúzidos fio eRadó 
ttirte da: pobreza. que riféa na àlmà 
es· célráê\ete~ ,da honra; ou fe alguma 
é6ufa lhes dtixava5., em lugar de hu
ma: fo(':ceífatS p'roveitofa, erad tt1uitoi 
pleitos' imperth'1ehtes. A mM tllbtOQ t 
jullic;a limites á cUbic;a daquelles., que 
devém ellimat a pobreza Evángelitl 
pélo reu tlréíouro; daquetles a quem 
ê ;dtrpr~zo . do mundQ coube em p~r. 

(, - - ti-
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ttlha '" -e' efcolhêra6 a nudez por gaI- Era vuJ,. 
la da fua "'irtmdc. ' ' . , 

Poré'tn, o' Rei attento a cite ge
nero .de pobres lo) que a vocllça6 :" eu. 
a elei~ó defpojou dos 'teres" e hl
veres Go feoulÇ), do a·mor ás (rias ~o;.. 
2es meu., e teu,; COIllO afIJa. equida-, 
4c" nitural nos teus juifosparecia dai 
huma nova fo'rça á awtboridade Real: 
RUe permittio. que os, tetladores po~ 
de{fem di (pôr do h'uma tal 'perçaG de 
dinheiro 11 fa.vor ,das Calãs Regulare,l, 
por naa fer júfio, que e1las fentifirn 
bum prt.joiro, ,contHl1.lado 11.0 efqueci
mento perpet~o, nem 06 ChrUlãos 
foífem privados. do mereci menta .de 
deixar os feus legados, ql.1C C.5, , bun5 
meios .al'Provados por De()s ,ara a ex.
piaçaó das culpas. A eílas. diGwfi~t>es, 
faudav.eis Je fegl1'Íraó outras reCpeó\:.ivas 
aocommercl.o" á Navegaça-lS., á Agri.
cultura , que fizeraÕ .o ReiatO icne[
cénte ,e ,fornecêra6 meios IQ Rei 
para exe:rcitar as liber.aIidades tnenf
tl'Gof.as., que vira6 cm todaJ 8i ,oeca
ú&.s Purt,ugal , Caaella" cA1'agaó. ; 

De. 



no HISTORIA GElAI. 

Er~ ~lg.' Dcp.ois . de tantas acções brilhanJ.-
tes nada mais faltava a D. Fernando; 
para completar huma grande obra., 
que reparar as PraGas contideraveis da: 
Monarquia. Elle o confeguio venturo. 
lamente com muitas, em que der .. 
pendeo thefouros com largueza igual 
ao gor1:o. Nas muralhas dti Lisboa., 
Evora., e Santa rem ie confervaiS as 
memorias do feu nome' " e os ve{H. 
gios magnificos .. da fua liberalidade. 
Como a fua Capital elle a queria., 
natS fó forte como já fora , mas rer. 
peitavel , e formofa como a fua gran. 
deza pedia , a nada perdoou para o 
conreguir. Em Evora, fe fe lhe nota, 
que arrazou a fortitJcaçaó dos· Roma .. 
nos, que defendia a Cidade com o 
re Cpe.i to , paralavantar a fua ~ nos ul
timos tempos, de nada ferviria o ref
peito da dos Romanos, fe a.fortale
za da fua naó fize(fe Evora tantas ve
z~s reCpeitavel aos nolfos inimigos. Os 
trabalhos de Santarem, e de Coimbra. 
naiS merecêraiS menos de exaéHdaõ., 
e de cuidado. Mas o que fobre !udo 
a,tf«?mbra he, que obras taó grandes. 

taô 
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U6 uteis aos Póvos, taó glorioras pa- Era. vul,. :. 
ra o. Reino ~ que petiiaó efpac;os h6 
longos; comO' eraó immenfas as der-
pezas, enas fora6 acabadas' no" termo 
breve de dous .annos. : 

... Huma ordem ta6 bella,. que D. 
Fernando ellabelecia 110 feu Reino ~ 
na6 ró lhe adquiri o . a felicidade de fer 
geralmente amada; mas nós a deve
mos entender pela próva mais decifiva. 
tiodefejo, que. elle mollrou de repa
rar no fim da vida os defeitos , que 
natS ignorava 'Ihe era6 notados defde 
os principios do feu Governo. De
monllrac;a6 alguma de fenfibilidade Co .. 
bre enes occultou ~lle Principeá viCia 
dos feus vaIJallos. A mais indifferente 
das fuas aCiões a propunha i idéa tal» 
cheia de enormidade, que gradualmen. 
te lh~ foffe elevando o perar a rerpei
to das outras , que neceffita vaõ na 
realidade de coinpuoçaó mais viva pa .. 
ra fazer efDcaz o arrependimento. No 
burel do habito de S. Francifco, que 
na6 defpio em todo o rello dos feus 
dias, e decurro da doença " tinha hu
$PI fé taó forte, c huma dev:o~a6 "6 

ar· 
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Era 'Vul,. ardente .. que o -regava com lágrimas
de: ternura't qUe fazem frué\:os dig.no • 

• de penirc::ncia. Nada havia em que aaô: 
encontraffe delicadezas de: violencfa
hum Rei , que com a (ua bondad& 
igualava a Rcliga6 ,com as boas ill
~~6~ . : 

-Sobre muitas virtudes fublimes 
remontou D. Fernando à da conllan
cia heróica com que rupportou os ata .. 
ques da foa longa 'moleaia. a accrbi
dade das dores, as v.ifinhal1<;as da 
morte. Algum dia baA:ava ,êr D. Fer. 
nando entre os homens para Ce conhe
cer , que era Rei. Agora as queixas 
o reduzíralS a enado, que até a figura 
de homem dellruir.a6 ; mudada a cC .. 
pecioúdade em lallima ; imagem nu
mIna' , que patroll com a figura do 
mundo, que voa. NcUa 6tua<;aó trif
te o Rei D. Fernando naó fe efql.1cceo 
de c4ifpór a beneficio dos Officiaes da. 
fua Cafa', como bom Pai de Fami. 
lias 'I que nas recompenfas d~ outros 
bOtos teítenluRbos de generondade a 
Te(ve'Íto daquelks, que bem o ferví
ra~. El1e &Ibitroua cada bUIU fundos 

pr~ 
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~rP'l'0rcionados ,'~ue para~ o refio': da Era wI, .. ~ 
vi~a lhes produzUfe..on.cceffario para
es,àommodos da plffàgelu " tem O 
efperarem na demora· das_ merçês ,fu.. 
tDrls;~"que pelamaõ do; novo Amo 

. po(Jeria6 na6 fer promptás. . - . ': . 
. , Engrneceo'. o'mal efianoo .:0 Rci~ 

em Lfsboá. EUo· cuidoU' em. fc:prepa .. 
rar: 'parl a, morte ."eem ordenar na: 
vida as (uas exequias~ Em quanto 'a. 
tfils ., como D.' Fernando fê mettia!' 
nã, ordem dos Reis" que no pdl1dpil>. 
dos Governos o;feu' Povo" Q fcu EC.. 
tado' he o (eu gofiO., file recufoll to.. 
das as honras., qu~ previo [e pode .. 
riaó fazer depois· 'da· mórte a hum .. 
peffoa ,do (eu caraé\e'r •. Antes. de Cc 
apartara alma., O.Fernando (e,partio 
do mundo., amortalhando-Ce em: vida 
no habito do Serafico Patriarca .,éonl 
o qual efperou a mÓfte animo(o; Hu. 
milde até ao profundo. do abatimento. 
rogou aos Ceusva6allos o encomllÍen~ 
dafi"em a Deos mettido no número dós 
{eàs inimigos; porque naó lhes mere
cia outro lugar hum Rei diffip,dordo 
fe~ Etlado , fempre entregue ás leis 

da. 
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da complacencia proptia; mas quI! 
nH1:o fería~ mais ·heróico o fe~- mere ... 
cimento, fazendo, rogativas. :ao"Ceo. 
pelo f~u mefmo :adverrario. r" . ,. 

. Deflanatureza foril6 os· uttim<ts, 
e felices fentimentos de D. FemaD~ 
que os acompanhou. de humainnun. 
daçaó dolagrimas ~Ot6S, de adas do 
Fé fublimes, derefignaGa6 catbolica: 
no ad:o.de receher()S Sacramentos da 
Igreja. Affitri morrco.o MagnificocRd 
D. Fernando cm. Lisboa aos 2.1 do 
Outubro, com -38 annos de idade., e 
nove dias, e de Reinado Iii , nove 
mezes, e tres dias •. Seu, corpo foi de. 
pofitado no coitye:llto' de S. FranciC. 
co d. Lisboà ,. dondeolevánõ óá fe
pultura', que elle mandou fazer em 
vida no . Convento do mefmo .santo na 
Villa de Santaretn ... com o Epitafiofim. 
plet:. Aqui ja,,; 0 mui nobre. Rei ,D~ 
fernando, filho do mui nobre Rei D. 
Pedro, e da Infante O. Confiança. A 
difp06çaó natural Ce excedeo i nelle com 
elegancia formora em afpeao de P.rin. 
c.ipc, em mageftade evidente, em gra-
'9& 

, 

) 
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"<ia pani.cular' it .'q~e' ,o:dilHnguiát>! entre Et~ 'rll". 
os.. butros IOOmeos. ".,' " ~,' " , .. 
. . Cumll mor-te:.deD. ,Fernanda et
quecêrats'-.'em; IPonu:gaL ás:' Ceust.dcf
conc'erto&,deh~"qw: IfDt~s feóllb: 
,argÚi.a6,1;. asi fuas:. ptodigalidaéles, :indit· 
·cr'etas:,; qUlh:fei~va6 ':<JS •• thafourus ' ef .. 
'gotàdos; l· 'asl foàs ;.gu~mts' rem' con6-
déraeça6' " .que; ufntOs.- ;demno&.caufárw 
aus PÓVGS ;' ,ós (rewi:8ltlQresr;i~quietos 
'com .0.1 Leoaor,;; :,qu,e'póz-eraó:no Thro
Do. a.huma' :va6àlla::defarcudidas, muitos 
'pa;inc~za'S: ;·e -fó:leiDbm\lla6; as. fQlsvi~ 
,tudes catholicás ;( 'a:faa 'pjedatie, :para 
t:om' Deos';' o feu"refpeito.á 19teja ,san
ta'j a fuadndole;'benigna ;:.0 .feu' ani .. 
mo ' affa vel ~ e brando ,: que, ainda, a08 
mais húmildes :agafalhava ;:,'que ·:aos 
defvalidos' f«cor.dã.; que ,o ,facilitava 
ao trato; que o in,:linava a:'moO:rar .. 
fe ao Povo; que -lhe defierrava as idéas 
da vjnganc;a ; -que na6 lhe confentia 
fer avare~lto; que o forGava a paffiu de 
liberal a prodigo; c que era a origem 
do amor univerfal , mais necelfarfo 
aos Principes" que as 'maximas de fa-' 
~er·fo temer. 

EC. 
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NatuJ,. ", ) nae,Rei criou "e novo. Qs.dóa! 

grandes empregos 4e' Condcflavel .,.._ .e 
~MaiidlaLim()coáiia~; em que trefor .. 
mau.a Milicia~queJ aindaJfe.condU±ia 
~ela' fÓfrm da. alniga,Ldtitania. O fe .. 
gondoCoitdetl8Nel1 foL D.N.uno Alva
'res opere'ira' I, e'O':primefrql Maridlal 
-Gonçall()i Vafques ;de '; Azev~do..Para 
nós darmos noticia: da eu~·ddo dcltes 

:Col rgo~ ~! he; neKtefiàrio fab~rmos o mo,. 
«>. do antigo, R!!gulamel\to .,1 q'ue. por 
'elIes:fair~félmado. 'Pot'.fuceeífaó dos 
-naBos Lutitagos priniitivos : chegou até 
ao ,tempo do Rei·;D. Fernando o,uro 
-de ':charnarmos ao.ellCelrcito Ho:fle;. á 
fua vã.guarda Diantei r.a ; á fua. reia: .. 
guarda çaga ;. aos dous lados Coaa .. 
J1elra$~(-Q.uando o Rei CM .e/lava pre
{ente., o Alferes Mórcommandava to .. 
c)a a Holle ;... mas quando aattHa o Rei~ 
() Alferes cobria , e .governava ró a 
Dianteira. A Holle fe compunha da 
gtnte de pé, e cavaUo, que comba.
tia com dHferentes generos de armas 
de. ferro, páo, fundas, béflas, viro
t6ei ,·e outras de arr~mec;o, que e:n
taó chamavaó armatoíle. Os movi'-

men-
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1iJentos eral> á propor9aó do modo dos Era' "ur,; 
c:ombatentts ., e as 'divis6es·'dm 'cor .. 
pos Ce chamavaõ mangas ,. que. fe. avarie 
<;~va6 coufo~~, ~': lIe~effi~à~ .. ~~, pe-
dia. . ' . .. ",. . }, .. . ;; (, ... I 

D. F,ernando lhúdóu ,os' tlC!MDéj, e 
f6'r.ma militar' com P-Ouca dUferença do 
çuehojt' Ce p:ratica •. F.ez. da jurifdiçaó 
do Alferes Mór.trd empregos. dHlin
tos., todos de grande.authoridade. A 
cl1e fómente o .epcarrego'u·.de levar., e 
defender a Bandeira.Real; eparJl.ogot
;vemo do cor.po 'tid. exercito t:riou o. 
cargos de Condefiavel ~ c.. Marichal 
com muitos [ubaltemQs, que erÍl,6ou. 
tros tantos Auditores ., e, Ajudantes', 
cfies ~Qe fervia6 de receber .as or
dens ., os outros de' fazer jufiiça: A 
Dignidade de Condefiavel principiou 
entre os antigos Romanos.,. donde paC .. 
{Oll o ufo ás outras Nac;ões., e ultima
mente a Portugal no anno paAâdo de 
J 3 b , em que o Rei D. Fernando 
criou o primeiro., que foi D. Alvaro 
Pires de Calho" Conde de Arrayolos, 
jrmaô da Rainha D.Igne7; de CaCho. 
A eLle Ce feguio o grande D. Nuno 

Al-
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f:!1 "'dg: A Ivares Pereira, e. dabi em diante Ce 
coorervou ftmpreo cmpregCTnos fcus 
Defeendentes até a AeclamaGa5 do Rei 
.D. Joa51 V." a cuja corua<;4ó alliftio 
com o efloque o Marquez de Ferreir.a 
D. Frallcifco ;de MeUb; Depois 'no ju. 
ramento . de (eu· filho <o Infante D~ Pc!· 
:aro para Regente "levou a mefma in
iignia o Duque de Cadaval D. NW10 
Alvares Pereira. 

Etla palavra, que· vaI tanto éo· 
.mo· -dizer CondeaEftavel , fignificava 
que- o Condeftavel era· hum homem ~ 
que·affiília .. fempl'c ao lado do Rei. No 
exercito era a primeira peffoa depois 
delle·~ fe etlava prefente , e na aufencia 
fazia todas as fuas vezes. Elle podia na 
guerra urar de guiaõ, de maGas, de 
heraldos , e de E(loque embainhado 
com a ponta para baixo, em differen
ça do Rei, que o levava nú com a 
ponta para cima. As fuas regalias fa6 
as mefmas dos Duques, o Coronel al
to, o elmo direito, e dourado. Per
tencia·lhe eleger Capitães, explorado.;. 
res, guias, atalaias I marcar terr~no 
ao exercitQ; refol ver fcm appella'iaõ os 

. ca-
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caros de juftiGa; ter parte nas prezas, Era vul,. ' 
e unir il0S Bandos públicos a lua voz 
á do Rei. Nas PraGas, em que eae 
affi{Ha, tinha o Condefiavel as cha ves, 
e eUe punha os preGos aos generos, 
que oS'vivandeiros traziaó ao exerci-
to. O exercido do cargo de Condef-
tavel nas couras concernentes á guer-
ra, o dao hoje os Reis a.o feu arbí-
trio, nomeando Generaes , e Chéfes 
das Armadas a quem lhes parece, 
fervindo eUe de hum titulo honora-
rio. 

Do 1\1arichal diz o Livro do Rei 
'D. Diniz, citado no Capitulo XLVIII .. 
Livro XXII. do VIII. Tomo da Mo
narquia Lufitana: Que depois de COD

defiavel he o maior, e mais honrado 
officio da Hoíl.e , porque a elle per
tence fazer muitas couras , que tan
gem á governança da Holle , [egundo 
fe dirá em diante ; e bem affim dos 
que pertencem á governanGa da juíH- . 
'ça , affim como ao Condellabre ~·e 
elle lhe póde dar',· ou mandar a [eu 
Ouvidor, que; lhe dê provimento com 
direito. Efie emprego nOi tempos em 

TOM. r. 1 que 
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Et~ vulg. que falIamos, era huma julUc;a DOI 
exerci tos , que os fazia prover de agua, 
e lenha: que tinha a feu cargo exer .. 
citar 05 foldados nas evoluG5es milita .. 
res; CalHgar-lhes os crimes: Q,ue ti
nha as chaves das pórtas das Praças; 
rondava as fentinellas; fornecia man ... 
timentos aos campos; examinava 01 
peros, e medidas; tinha infpecGaõ 
juntamente com o Condefiavel em to
dos os negocios civis, e crimináes do 
Exercito. O primeiro Marichal de Por
tugal foi, como diffe, GonGalo var ... 
ques de Azevedo , Senhor da Louri. 
nhã, criado pelo Rei D. Fernando. 
e que pelo mefmo modo do Condef
tavel, veio a parar em titulo fimples 
de honra , que os Reis deraó a alguns 
Fidalgos ; porque no exercicio lhes 
fuccedêraó os Tenentes Generaes. 
que fafi as fegundas peffoas dos exer
citos. 

Além defies empregos, e das in
numera veis mercês, e gratificações. 
'lue o Rei D. Fernando fez em fua 
vida, como eu deixo referido : Elle, 
foi o primeiro, que augmentou o nú .. 

me-
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mero, e deo f6rma aos Titulos , que Eri \'U1g~' 
até entaó eraó raros , e tinhaó pouca 
.uthoridade no Reino do tempo doa 
primeiros Reis até D. Diniz, ~ D. Pe-
dro ; efie que fez Conde de Bareel. 
lus a D. J oaó Affonfo de Menezes; 
aquelle que antes deo o melrno Con-
dado a D. Joaó Affonfo de Albuquer-
que. D. Fernando porém , que. naó 
podia ter a liberalidade odora, e 
aquelles dous exemplos o efiimulava6 
a honrar os benemeritos: EUe nomeoa 
Conde de Neiva, e Faria a D. Gon. 
saIo Telles de Menezes, irmaõ da 
Rainha: Conde de Cea , e de Sintra 
a feu tio D. Henrique Manoel de V i-
lhena , filho bafiardo de (eu Avó D. 
Joaó Manoel , Príncipe de Vilhena: 
Conde de Barcellos , e Orenfe a D. 
AffonCo TeJles de Menezes , filho de 
D. Joa6 Affonfo Telles , e porque 
morreo moço, deo o Condado de 
Barcellos a D. Joa6 Affonfo. Telles de 
Menezes , irma6 da Rain~a D~ Leo .. 
Dur: Conde de Arrayolos , Alcaide 
,M:ór de l-isboa , e CondeR:avel a D. 
Ai.raro Pues de CaR:ro., irmao da Rai-

. 1 ii, oh& 



I 3~ HISTORIA GEl'AL" 

Er8\lulg. nha D. Ignez de Caího : Conde d~ 
Ourem a Joa6 Fern~ndes Andeiro :', 
Conde de Viana a D. Joa6 AflunfO' " 
Telles de Menezes , filho do Conde 
D. Joa6 Affunfo Tel1es" que os relJS
mermos vaffaUos matáraõ na Villa de 
Penela. . 

Finalmente, o Gentil D. Fernan
do elegeo por devifa o Emblema myr .. 
teriofo de huma efpada" que do mef~· 
mo golpe atraveífava dous cora<;ões'", 
e por alma a letra: Cllr 1J()1/ Utrllrtk 
(jlle : Se efie Symbolo na6 fazia allu .. 
faá á ferida do amor, que com a mef. 
ma efiocada ,penetrou o feu,e o co
raGaá de D. Leonor Telles para os 
unir , quando os defpedaçava : Com 
cIle quereria fazer entender, que a 
fua penetra<;aó defcobria as idéas occul
tas , que era5 arcanos dos corac;ões 
humanos '. ainda que remontados para 
todo o exame.; objeu:os de probabi .. 
lidades á fua perfpicacia , que teria a 

.honefia jadancia de faber prevenir de
Í1gnios naó manifellos. 

LI-
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; lJA Hij/IJ,iAM()derll4 de PIJrlugJ. 

C A P I T' U L O I • 

. Mqvimentos de Portuglllno principio do 
ln tc"cgno • que fe(eguio ti morte 

< . do Rei D. I:ernando. 

J A mais o Reino de Portugal , de- Era vul • 
. pois que' teve Reis proprios, fen

tio os effeitos triíles, que a Anarquia 
coíluma caufar 110S Enados. Diz o oof
fo Faria e Soufa com a fua cortuma
~a e10quencia nella occafiaó: Que fi
lhos dos feus Reis viaó os Portugue
zes, e naó lhes deixavaó vêr SucceC
fores para o feu Reino as confusões. 
que Ce fegu(raõ á morte do Rei D~ 
Fernando. Pouco mais de anilo e meio 
durou J eae Int~rre~no; mas emefpa-
50 tao curto correraó' aquellas coofu
sóes taó aprçffadas, que alagára6 o 
Reino com huma inounda'jaó de ca-

la-
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Era vulg. lamidades. Via .. fe nelle a D. JoatS , 
MeChe de Aviz, além de batlardo·, 
folemnemente profeffo "a fua Ordem., 
bem longe dos penfamentos de reinar. 
Via6·fe de{lerÍ'ados em CaneIla aes 
Infantes D. Joa6., e D. Dinis, que fc 
tinhaõ defnaturalizado, e tomado as 
"3rmas contra a Patria. Via.[e a Rainha 
D. Brites caCada com hum Rei efira .. 
nho ., que levava Portugal a dominio 
alheio com dor intoleraveJ dos Portu
goezes , que a contemplava6 filha de 
huma mai aborrecida., e que nafcêra 
de hum adultetio. Todas efias medi .. ' 
tac;óes populares animára6 o efpirho 
intrigante da Rainha para fe encarre .. 
gar do Governo fem oppofic;a6., até 
que os Cuccetlos correlfem o véo aos 
myOerios, que fe occultava6 no fun
do dos animoso 

Q,uando o Rei D. Fernando fez 
() cafamento de rua filha em Caf ... 
tella ., a uniaõ das Coroas foi eD
ta6 olhada corno bum evento mui
to ao longe, e como huma entidade., 
que parecia quimera. Agora que o 
aconteciulentQ já fc via de perto .. 

ci-
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elte Ce temeo como .huma rc:alidade Era wJt. 
exiGente, que perturbava os animos., 
o chamna pelas der graCias. Dous ef· 
pi ritos ., que craá os primeiros mo-
veis para agitaçaõ das máquinas., que 
Daõ poderiaó retardar os movimen. 
~os., logo, e fem demora deraõ aífum-
pto para fer geral a inquietaGaó. O 
primeiro dentro em cafa., que era o 
da Rainha, fentio menos a morte do 
Rei, que a poffibilidade de perder o go. 
verno do Reino, e cuidou em pl'omover 
toda a fórte de meios\ que entendeo pro ... 
porcionados ao feu fim. O fegundo eC. 
pirito ., que era o Rei de Caaella., 
Daó teve paciencia para perder tempo 
fem reprefentar a Portugal., que já 
lhe pertencia o dominio por fua mu-
lher a Rainha O. Brites., como her· 
deira. 

No mermo mez da morte do Rei 
D. Fernando mandou eBe a Portugal 
a Atronfo Lopeo; de Tejada, e ao Ar
cediago de CCI pedir a fua acclama
çaõ., e a da Rainha.,. que com effeito 
fe fez em alguns lugares da fronteira; 
mas a Corte ., e os Póvos mais prin. 

c:i. 
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cipaes O na5 conCentíra5 ; duros em 
fe fugeitar a hurna dominaçaó, que 
(obre a impedirem as Leis fundamen
taes do Reino, ella era taó oppofia 
aos fentimentos vulgares da Nasaó. 
Os notfos Cnronil1as, eCpecialmente 
Fernaó Lopes, trata5 ao largo o [ue. 
ceifo, que em Portugal tivera5 e{las 
pertensóes do Rei de Caílella , que 
informado do que nelle fe patfava, e 
re!"oluto a na5 perder tempo, nem a 
obCervar os A rligos do Tratado ma
trimonial , naó tendo ainda fuccetfaõ 
da Rainha, propôz no (eu Confelho: 
Se devia entrar logo por Portugal? 
Se o havia fazer pacifico, ou em tom 
de guerra ? D. Pedro Fernandes de 
:v elaCco com os Fidalgos maduros., 
circunfpeélos , e fabios diífuadíra5 ao 
Rei, tanto as armas, como a entrada. 
no Reino, em quanto fena5 enchia6 
as condi<;6es do contrato de fucceífa5. 
Os Iifongeiros, moços, e inexpertos 
() perfuadíra5 tudo ao contrario; mas 
o Rei " fazendo ufo da prudencia á 
vil1a de diétames taó encontrados., 
fufpendeo por entaõ a vehemencia dos 

de-
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(lefejos para dar mais lugar, ás reRe- Era vulg. 
xões.· .. 

Ena irrefoJuca5 interina Ce ro
deou , e oeeupou' de outras imagina
ções, que fomentavaõ os funos de Ce\" 
poffivel ao Rei de CaRella deixar de 
reinar em Portugal. ElIe tinha preren
te! dous objeélos, que faziaó naó pa
recerem temerarios os (eus juizos.' 
Hum era o Infante D. J oaõ, que Ca
bendo a noticia da morte do Rei Ceu 
irmaó, podendo a Ceu {alvo recolher
Ce ao Reino ~ que ancioCamente o de
{ejava; foi tal a fua indolencia • que 
permaneceo immovel em CafleIla pa~ 
ta agora fer preCo, e pono em Ce
guro, como tropeço o mais forte, 
que {e entendeo impediria aos prefum
ptivos Reis a Cobida ao Throno. O 
outro foi o irmaó do Rei D. Affonfo 
de Noronha, Conde de Gijon , que 
eaava eafado com D. Habel • filha baf. 
tarda do defunto D. Fernando; pren
dendo a ambos, e confircando-lhes os' 
bens, que tiohaõ em Caflella , para 
que os Portuguezes uaõ preferilfem 
eHa filha do [eu Rei, e [eu marido, 

a 
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Era mi. a elle, e a Cua mulher. As meCmal 
cautelas Ce uGlraõ com o Infante D., 
Diniz ; e foraó dias quatro viélimas 
innocentes as primeiras, que o ciume 
do Rei de Caílella facrificou á injuf. 
tiça da rua ambiçaó. 

Como a prifaõ dos dous Infantes" 
do Conde de Gijon, e fua mulher da ... 
va6 ao Rei huma efpecie de Cegaran. 
~a a refpeito das clltreprezas, qae 
elle entendia poderiaõ intentar a feu 
prejuifo: com as imaginações de her. 
(leiro de feu Sogro D. Fernando, lhe 
mandou fazer honras magnificas na 
Igreja de Toledo, para que a pompa 
deíla ceremonia 6zeífe mais acceita· 
vel a proclamaçaõ de Rei de Porta. 
gal , que [e lhe havia feguir na mer. 
ma Cidade. Para a fazer exercitando 
o cargo de Alferes Mór, nomeou 0J 

elle a Va[co Martins de Mello , que ~ 
tinha ido de Portllgal em ferviço da 
Rainha; mas o generofo Fidalgo lhe 
refpondeo: Que elle naó podia accei. 
tar a mercê, que Sua Alteza lhe fa-
zia , porque era vaffàl\o , e Guarda 
Mór do Rei de Portugal , que elle 

ain-
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ainda. ignorava quem houveífe de fer; Er • .uig. 
e no caro de fe declarar huma guerra 
em CaClella, e Portugal, elle por ca .. 
fo algum queria tOmar armas contra 
a Cua Patria. Diffimulou o Rei a ma
gnanimidade de Vafco Martins, e en-
tregou a b:mdeira Real a J oa6 Furta-
do de Mendoça, que fendo CaClelha-
no , na6 duvidou acclamar Rei de 
Portugal ao feu Monarca , que devia 
ter propicio para a fua fortuna. 

Entaõ fuccedeo o acaro do pé de 
vento , que rafgou a bandeira, e re
parou .as Armas de Portugal t que ef. 
tavalS por baixo das de CaCleIla. O 
fuçurro do Povo foi o primeiro inter
prete defte prodigio, que perfuadia a 
defunialS dos Reinos na rotura da in
fignia. O e[pirito da lifonja acodio 
çom o remedia , antes que o ruido 
torna1f'e 'corpo , e lembrou ao Rei, 
que aqueIJe caro fuccedia: Porque as 
Armas. de Portugal eralS as chagas de 
lefu Chriílo que incon6deradamente 
fe poferaó em lugar inferior ás de Caf
tella : que [e deviaó colIocar com igual
dade para a reverencia evitar o deClro .. 

'ia. 
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~ra vulg. ço. Affim Ce f~z para continuar a ae .. 
clama(jaó • que Ce concluio em To
ledo. e na POVOl com cortezia do 
vento, que rerpeitou na banJeira • 
a~ Armas po(las no feu lugar devido, 
mais decente. 

Feitas eflas couCas em Caflella • 
.e aífunàdo Portugal da revo\uçãó. 
que a feu refpeito contemplava naquel-' 
la Monarquia: O Menre de A viz D.· 
J oaó Ce fervio della para pretextar o 
requerimento, que f~z ao feu Rei; 
pedindo o Governo do Reino, até 
que elle tivelfe filhos da Rainha D. 
Brites. Ena demanda recuCada ao Mel. 
tre feria o palfo mais vantajofo a"o 
Rei de Caflella fe elle a concedêra. 
Elia lhe abriria feguro o caminho pa
ra a uniaõ da nolfa Coroa com a fua; 
ninguem lha difputaria • e o Meflre 
feri~ o fu{lentaculo nlJis firme dos feus 
intereff'es. Mas como o Dominante 
Supremo dos Imperios tinha formado 
fubre Portugal delignioll, que os ho
mens entaó naó chegavaó a penfar: 
Elle fez conceber ao Rei de Cafiella 
hum grande temor do Menre de A viz, 

por 

I 

I 
I 

~ 
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por fer dos Portuguczes taó amado, Era wJé: 
como eUe aborrecido: que OS Póvos 
vendo-o com authoridade, fe lhe in
clinariáó mais por gofio: que toman-
do-o á do<;ura d6 Governo , que elle 
Caberia temperar, viriaó a fazer os ul-
timos esfor~os para o poiJuir Rei. Ef-
tas id~as funebres tanto o occupáraõ., 
que nem podia ouvir faUar na penen-
c;aõ do Metlre, julgando impoffivel 
eftar com Cocego na regenda de hum 
l?rincipe Portuguez em Portugal, quan-
do inteiramente lho perturbava6 os 
Infantes (em acçaõ em Canella. 

O Meftre, efcandaliCado defia 
repugnancia, Coube aproveitar-fe da 
deÍlnclinac;aó dos Portuguezes ao Rei 
eílranho para fe declarar Chéfe de par
tido a fa vqr do focego da N aça6. El
le Ce revefiio de todas :IS exteriorida
des de dOGura, de agrado, de docili
c;fade, que fabem ganhar cora<;Cies pa
ra os ter favoreis nas conjunturas, 
que foíre difpondo a Providencia. A 
liberalidade das m~os fe fez infepara
vel das affabilidíldes do roílo ;.~ inal .. 
teraveI 09 fyílenHl de naó dar paífo 't 

~uc 
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Ira YUJIo que na5 fo(fe movido pelas delibera .. 
'iões do ConCelho de Ellado, attrahio 
os votoS- univerCaes da Corte a Ccu fa
vor. Elle, que naó podia conliderar' 
indeRerente o negocio da Cucce/fa6, 
bem contemplava, que naó lhe baíla
vaô fó os expedientes de Ce fazer ama
do, fem o concorfo da audacia , do 
valor, da dexteridade para fe oppôr 
a qUldquer defignios, que intentalfe 
Cafiella. Por outra parte alguns dOi 
Fidalgos, eCpecialmente D. Nuno Al
vares, e [eu tio Ruy Pereira, enten
diaó, que todos os projeétos do Mef
tre ha viaó ter principio na morte, 
que elle devia dar ao eCcandaloCo Con
de de Ourem, objeéto do odio do 
Povo, dos agrados da Rainha, da in
juria á memoria do Rei D. Fernando. 
EHa ficou ajuílada entre os tres; mas 
o Meílreconíiderou depois circunfian
das, que entendeo o devia6 fufpender 
para melhor Ce Cegurar, e prevenir 
para o futuro mais firmeza. 

Quando o Mefire laborava neíla 
irreColuçaó , o veneravel velho Alva.:. 
lO Paes, que fora Chanceller Mór dos 

ReiS 
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Reis D. Pedro, e D. Fernando., e que Era wle· 
nada quiz fiar de Cartas') e de reca .. 
dos : com o pretexto da authoridade 
dos annos., e queixas da velhice, cha-
mou o Meílre de Aviz a rua ca[a., c· 
tendo-o prefen.te lhe diífe : Vós') Se. 
Ilhor., naõ penetrareis os motivos fór-
tes., que me obrig.íraó a chamar·vo~ 
a efia ea[a pelo Conde de HareeUos. 
que já efiá infiruido das minhas inten .. 
'ióes zeloras a voffo refpeito: Eu fer-
"i com o amor., fidelidade., e candu-
ra, que fabeis ao Rei D. Pedro volfu 
Pai') e a volfo irmaó D. Fernando: 
Quem póde [entir mais que eu as in
jurias., que á fua memoria fàz efio 
Joa6 Fernandes Andeiro ? E de que 
caraéter he a que vós recebe fies del
le., quando fofies pre[o em Evora, 
e eneve a volfa vida por hum fio? 
Vós penfais.vos [eguro em quanto ef
te homem viver? E em Portugal ha 
()utra maó., [cnaó a volfa., que o ti
re do mundo para deragCTravu da hon .. 

n' ~ 
Ia de VOll0 irmaõ., efiabilidade da Mo-
Ilarquia., e con[ervaGaó da voifa Per
foa 1 Morra Joa6 Fernandes AndeirCJ 

ái 
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Era vulg; ás mãos do MeA:re de.A viz na face dá 
Rainha D. Leonor: que eae golpe 
facanhoro defcobrirá o amor do Po
vU' para comvofco, quando feita eRa 
morte, os volfos criados, e os meus 
publicarem pelas ruas de Lisboa, que 
Vós no Paço eaais em grande perigo,. 
fomentado pelo mefmo Andeiro, que 
vos aborrece. 

Eíle dircurfo naó furprendeo o 
Meílre; mas deixou-o hum pouco pen
fath'o para confultar o valor á pru
dencia; para fe determinar em hum. 
negocio, que confundia o [eu intel'eCoo: 
fe particular com o commum do Er
rado; para conhecer plenamente, que 
o remedia de tantos males públicos 
unicamente dependia da morte do 
Conde Andeiro ; para difpôr na idéa: 
o modo, que Ce fizeffe plauGvel aos 
moradores de Lisboa ; e depois de 
chamar tudo á prelem;a prompta do 
fcu erpirito, rdpondeo reColuto a Al
val"O Paes: Eu tomo á niinha conta a. 
morte do Conde de Ourem. O velho 
ardente t banhado em lagrimas de 
complacencia, Ce abraiou com elle., 

rom-
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rompendo nelle tranfporte zelofo: He Era vul,. 
verdade, filho, e Senhor, o que vós 
prometteis fazer ? He verdade (lhe 
tornou o Meílre) que o fangue in-
fame de Andeiro falpicará as meC-
mas aras fagradas , que profana. En-
ta6 o V clho. Paes, fofrocado em fo-
Iuços, conduio dizendo: Filho, ago-
ra vejo a differeoc;a, que tem os fi-
lhos dos Reis dos outros homens: E 
lhe deo hum oCculo amoroCo. 

A mm fe hia6 difpondo. inCeníi· 
velmente as coufas a favor da fortu
na do Meílre de Aviz; mas a Rai
nha era mui to politica pa ra deixar de 
temer o grande credito, que elle hia 
adquirindo , e demaíiadamente pene
trativa para naó prevenir OS deíignios, 
que elle podia conceber·, ou folTe 
para confeguir a l{egencia, ou para 
alcanGar a ,Coroa. Elia, combatida 
de taotos movimentos cílranhos, for
mou a idéa, de que nada lhe era taO 
conveniente como ter fegura a per
foa do Meílre longe da Corte : mas 
defejando' de o fazer com huma ae
parellcia de honra, que a eUa naó ef .. 

TOM.Y. K ti-
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E. fulg. dvelfe mal. e do Mellre folfe bem 
recebida ; o perfuadio-, como a fi
tuaçaó de tantos negocios a forc;ava6 
a pedir-lhe fe quizefi'e encarregar do 
governo da Provincia do Alem.Té
jo , que neceffitava de huma peffoa 
refpeitavel . aos Póvos perturbados ... 
que os contiveífe até vêr o (emblan.' 
te ., que tomavaõ as couras. Ou foC
fe que o Mefire entendeo., que ner. 
ta eleiçaõ a Rainha fazia delle huma 
grande confianc;a., ou que por naó er. 
tar confiante na fé do Povo de Lis
boa., duvidava declarar as fuas inten
c;óes., e~ cumprir a promeífa., que fi. 
zéra a Alvaro Paes : Elle acceitou o 
novo cargo., que lhe cOllferiaó, o 
fe difpôz para a partida. 

CA.-
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CAPiTULO II • 

. 0 Meflre de Aviz., 1Iimtlldo GlJ'Ver
nador do .Alem-Te}" ., 'VOlta do ca .. 
minho., mata 110 Conde dé Otirme 
Joa6 Fernandes Andeiro., e he ar· 
clamado Regente ,lo ReiniJ. 

N A() he explicavel a comph\!cen,.. 
da., que moftr<Íraó a Rainha., e An .. 
deiro da acceiuGaó do MeChe., que 
fe difpunha a marchar pára o Aletn
Téjo a occupar o .governoda Pro
vincia. No .dia da partida as confeien .. 
das criminoCas redobráraó o júbilo; 
R,as foi de pouca duraGa6 a alegria. 
O Mellre, que pernoutára em San .. 
to Antonio do Tojal ., tlaó pode ter 
Cocego, atacado de muitas lembran
ças. Elle Ce contemplava o refugio da 
Corte., que deixava orfá ; a palavra 
empenhada a Alvaro PileS., que -nai 
cumpríra ; o fegredo cornmunicado a 
varias peffoas , que poderia6 revelia .. 
lo, e elle ficar perdido: Tudo ima
gens funebroS , que o hZOrag deter ... 

K ii mi· 
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minar a retroceder , e Cem perda de 
tempo tirar a vida ao Conde. I Para 
cobrir a re[oluGaõ, mandou aFer
nando Alvares de Almeida Ceu V édor 
Yidre na mefma noite á Cidade, e 
avizaffe a Rainha, como elle no dia 
Ceguinte voltava á fua prefença por en
tender neceffario pedir-lhe novos der
cachos para feguraoGa das fronteiras 
da Provincia ,. fem que nella tiveífe 
mais demora. Servio a induílria do 
Meílre para naó fazer Cufpeitofa à 
vinda á Rainha, e ao Conde, que o 
efoeráraó fem maior fobrefalto 't fa
cêis, e credulos , como .fem remor';' 
fos. 

A fua chegada na manhã feguin
te em companhia de alguns homens 
armados naó .deixou de perturbar a 
Rainha, que lhe perguntou o moti-
vo de retroceder, e a caura de con- 1 
duzir gente com armas. A ambas as 
perguntas refpondeo o Mefhe com fi-
mulaça6 ajuílada, que a Rainha teve I 

por indilferente ; mas ao Conde pa-
recéo affeél:ada , e para evitar o que 
temi'a; mandou ás Cuas creàturas, 

que 
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que com preffa folfem a cara armar- Er~ wI,. 
{e, e voltafrem a acodir-Ihe no peri-
go, que receava. Efie defacordo fa-

'cilitou a occaúa6 ao Mefl:re, que os 
mais Fidalgos fora6, deixando para a 
executar , por lhe perceberem a in
ten~aõ. Entretanto os Condes de Bar
cellos, e Ourem dirputavaó entre fi, 
qual havia dar naquelle dia de jantar 
ao Me!he; mas eUe ordenando ao 
de Barcellos Ce retira1fe com os mais, 
e o efperalfe em fua cafa: tomou da 
maó ao de Ourem, como quem que
ria dizer-lhe algum fegredo, e quan
do o teve na camara immediata ao 
quarto da Rainha , a hum golpe de 
efpada lhe abria a cabe~a. Acodio Ruy 
Pereira; atraveffou-o com hum e fio- , 
que, e cahio morto o monfiro da 
fortuna, o infeliz Joa6 Fernandes An
deiro, que pagou com o feu fangue 
derramado por mãos Reaes os crimes:, 
com que profanára o (agrado da Ma
genade inColentc, e temerario. ' 

O Menre Ce 'retirou immediata
mente a huma das varandas do Paço: 
mandou a alguns dos feus criados der

ceC-
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i EQ. tol,. ceifem a {echar-Ihe as portas : orde.í 
nou a outros marchaífem a ca valIo , 
clamando pelas ruas até a cafa de AI. 
varo Paes, que acoditrem a feu Amo" 
que o queriaõ matar em Palado. As 
mais peffoas, que 'nelle ellavaó, ato. 
Ditas com o fuccelfo naô imaginado, 
cuid:lraó em falvar-re fugindo, duvi ... 
doras do que lhes poderia fobrevir. 
A Rainha gritando a altas vozes, que 
lhe tinhaõ matado o criado mais be~ 
nemerito, e hei , Cem merecimento 
para golpes taó crueis, e desbuma.nos, 
-mandou perguntar ao Mefhe , Cc taõ 
bem elh tinha de morrer. ElIe Ce juC. 
ti6c"D-, ordenando Ce lhe dHfeffe: Que 
fOfa indilpenCavet a huma pelIoa da 
(iua qualidade tomar as. armas , na6 
.<vntra huma Rainha; mas a fa vor do 
·Póvo pa.ra o .liv·ralT de hum Miniílro 
odiofo, que lhe tyrannizava a Patria: 
'tue fe o. mefmo Povo tivelfe a auda. 
eia de lhe faltar com o refpeito de. 
vido á fua MageRade, que elle faria 
hUlDa glol1Ía h>cm particular de mor
rer na. Cua defenfa. 

Em 
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Em quanto no PaGo fe palra vaó Era wta· 
etlas coufas., os criados do Me{lre 
atroavaõ as ruas de Lisboa, pedindo 
Coceorro para feu Amo., que efiava 
chegado aos termos de perder a vid~. 
pelas Cugdlóes da Rainha cruel ás mãos 
do tyranno Conde de Ourem. A ffim 
fe conduzíraõ até a caCa do Velho Al-
varo Paes, que recobrando efpiritos 
com a boa nova, que eCperava, mon-
tou a cavallo ., e fahio fazendo as 
mefmas exclamac;óes, voando a auxi-
liar o Mefire no figurado aperto. N aó 
he crivei a comoçaó , que ena nova 
cauCou no Povo de Lisboa .. fem dif-
tinGaó de fexo., ou idade. Todo elle 
correo de tropel ao lugar do imagi-
nado perigo do feu Principe, que di-
ziaó fora chamado do caminho do 
Alem-Téjo com engano para o ma-
tarem dentro das pared\!s do PaGo. 
QUJndo o viraá com as portas fecha-
das., o furor degenerou em defefpc
raGaó., fuppondo o Menre já morto, 
e Ce lançou a dar-lhes fogo para elle 
.fobir., e abrazar quanto elHveífe den-
tro. Entaõ Ce lhe· molhou o Mefire 

a 
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Era vulg. a huma janella gritando t que cne er
tava fa6, e Calvo; que o morto era 
o Conde de Ourem ; que Ce portaf
fem COlDO bons Portuguezes a favor 
da Patria á maneira do feu exemplo. 
Os vivas, que feriaó os ares , foi o 
applaufo della vigorofa acçaõ, que 
levou ao Me(he em triunfo entre a 
Nobreza, e o Povo ao Palacio do 
Conde de Barcellos , irmaõ da Rai
nha , que o efperava cheio de alvo
roço com outros muitos Fidalgos ~ 
todos officiofos. . 

Poílo em feguro o Meílre, con
tinÍlava6 OS alaridos do Povo , que 
fe fazia6 mais horrorofos com os re
piques plauftveis dos finos, em que 

.a Igreja Cathedral naó imitava as ou
tras. Entendeo o Povo, que eaa 
omiff'aõ provinha do BiCpo feT Cáf
telhano , o D. Martinho Scifmatico ., 
que já o fora de Sylves , e por efie 
tempo, tinha fido criado Cardeal em 
Avinhaó pelo Anti-Papa , abertamen
te faccionario da Rainha. Elle, que 
ouvia o deCconcerto do dhondo , e 
ignorava o motivo, até faber a caufa 

-del 
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'delle , fez fechar as portas do Tem- Era vulg. 
pIo ; Cobio-Ce á torre, e com clle 
GonGalo Vafques , Prior de Guima-
Jães, e hum Efcrivao de Sylves, que 
era feu hofpede. O Povo, que o co
nheceo no alto da torre , tranfporta-' 
do de furor, porque nao mandava 
repicar os finos em applauCo do MeC. 
ire triunfante, fem mais averiguaçaó 
fobio a cima SylvenreEReves" Pro
curador da Cidade, com ma,is dous, 
e arrojáraó o BiCpo , o Prior, e o 
Efcrivaó da tone abaixo: Qué~a myf-
teriofa ~ que permiti o Deos para mor-
trar caíligo ás mãos dos Portuguezes, 
àinda que com indignidade, o unico 
Prelado, que entre elles Cu(lentou in
-corrigivel o eCcandaloCo SciCma. A in-
fima plebe defpio o cadaver refpeita-
'vel , que levou de ranos pela rua, 
clamando = J uíliça, que manda fazer 
o Papa nolfo Senhor neA:e SciCmati-
'co Caílelhano por defobediente á San-
ta Madre Igreja de Roma. 

Quando ceffára6 os movimentos 
populares, o MeRre , acompanhado 
dos Condes de Barcellos , e Arraya

los, 
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Era tul,. los, de muitos Grandes, e dos feu! 
criados armados, foi na meema tarde 
ao PaÇ'O juRificar-fe com a Rainha do 
inCulto comettido na fua preCenc;a. El. 
les a encontráraó na fua Camara co
berta de )uto, e a percebêraó alvoro
çar-Ce com eaa na() penCada vi rita. Sup. 
prio com tudo a cOl'age da Soberenia 
as evidencias covardes da natureza., 
e com os reí1:os da Magellade, que 
ainda guardava no fundo do eCpirito" 
ella os recebeo como Rainha. Ao 
MeRre tratou com as di{llneões de
vidas 'á Cua qualidade; aos "Grandes 
deo final par~ fe affentarem , como 
elles tinhaõ direito de o fazer. O Mef
tre fe lanGou aos feus pés , pedindo 
perdaó, naá de matar ao Conde An ... 
deiro, mas de o fazer na fua prefen
'la. Todos os Fidalgos animáraó com 
inílandas os modos inlinuantes, de 
que o Me{lre Ce fervia para applacar 
a Rainha, e a pôr em fiwaçaó de naó 
levar todo o tempo da vilita em fi
lendo. 

Em fim, eí1:a Princeza, que Su
duava entre a vehemencia da dor, e 

os 

t 
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OS defejos da vinganGa, forçada por Era y"lg. 
.antos rogos, naá pode efcufar-fe de 
dizer ao Menre : Q.ue o .perda6 que 
lhe pedia do attentado, que fora hum 
effeito da rua liberdade., naó admit .. 
tia formalidades, que todas eraó inu. 
teis nos apertos da occafiaõ , que Có 
demandava applicaçóes Cérias para na6 
divertir os cuidados da Cegurança do 
Reino: Que o Rei de Cafiella fe fa-

, zla preí1:es para entrar em Portugal 
(;om maó armada, trazendo na frente 
40 exercito o Direito indifputavel, 
que lhe déra o cafamento com rua fi
lha a Infante D. Brites. O Menre pe
netrando, que a indufiria ró a elle o 
feria, quiz fer ró o que refpondeffe, 
e rem dar intervallo á confideraçaõ , 
que pareceífe temor, lhe voltou prom
pto : Senhora., Volfa Alteza deve 
avizar ao Rei de Caí1:ella , que [u[. 
penda a fua marcha para Portugal, 
fena6 que Ce poem no rifco de me en
contrar em parte, aonde Eu lha faça 
parar, e o detenha. A Rainha, COIU 

geno bem pouco figni6cante ., esfor
çou ctla critica : Vós Príncipe o ha-

. veis 
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Era yW,. veis deter, o haveis fazer parar? 
Porque na6 obratles eAàs gentilezas. 
Das occa66u, que fe offerecêraó em 
vida do Rei voffo irma6? O Venera- l' 
vel Alvaro Paes, que notou a indif-
cric;a6 por alfumpto avanGldo na vi-
fita , ditre para o Metlre : Senhor, 
faiamos daqui para fóra, que nós fo-
mos muito perados, e por groífeiros 
delagradamos á Rainha. ARim o fi-
zeraó todos, e a deixáraó lutando 
com a faudade, e a cólera , com a 
vehemencia da dor, e defejos da ,in~ 
ganc;a. 

O Povo fem fugeiçaõ continuoll 
nos deCatinos, que faó vulgares nos 
Interregnos; e tranCportado do odio, 
que concebêra contra a infeliz Rai- J 
~ha , occupava em magotes as ruas ~ 
e prac;as públicas , difpotlo a pilhas.: 
as caCas dos faccionarius da mcfma 
Rainha, erpecialmente as dos JUdeos, 
poderofos , que ella amparava. Ap
pareceo o Metlre a cavallo , como 
Iris, a applacar etlas turbulencias ~ 
ferviodo-Ce do nome da Rainha. O 
Povo lhe proteaava, que eaa autho-

ri-



DE PORTUGAL, LIV. XX. . 157 

ridade nalS o abatia : que mandaífe Era vul,. 
Sua Alteza em feu nome fe queria fel' 
obedecido com todo o coraçaó ., to-
(Ia a alma., todas as forças do Povo 
de Lisboa. O mefmo lhe fuccedeo 
com o Juiz do crime Anta6 Vafques, 
ao qual ordenando ., que em· voz da. 
Rainha mandaífe deitar hum bando 
para peífoa alguma entrar armada no 
Gueto dos Judeos; eUe lhe refpon-
deo da janella abaixo., aonde o efia-
va vendo paífar rodeado da Nobreza, 
e Povo: Eu mando tanGar ó pregaó ; 
mas em nome de Voífa Alteza que 
he [ó a quem conhecemos por Se. 
nhor., e Defenfor. Affim fe fez; e á 
maneira do mar., que amaina de re-
pente., quando calla o vento , o Po-
vo fe pôz em focego profundo., quan-
do ouvio no bando a voz do Mellre, 
que parecia reCpeitar já como [eu 
Rei. 

Efta acclamaçaó ruidofa., o alvo
roço de tantos coraçóes ., ainda nos 
indifferentes ., e deGnclinados., entrá
raó a fazer taó geral, a comoça6., que 
todos os córpos de Lisboa parecia6 

ani-
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E(J vulg. anil1'ados de hum mermo efpirito. S6 

a Rainha fem acordo pela deprelfaó 
da rua authoridade , cada clamor fa
voravel ao Meare era hum eaimulo, i 
que lhe picava 'os defejos da vingan-

'ça. Os diéterios públicos, e Iivreg 
das mulheres tanto lhe feriaá a aImlto;. I 
que dizia fenaó dava por fatisfeita em I 
quanto naó encheífe faccos das fuas 
)jnguas. Por outra parte a fua politI-
ca áflec..tava, que nada eR:imaria 'co-
mo a paz ; e porque a fua peffoa era 
a origem da difcordia, Bnimou a in
duaria com fe retirar para Alernquer .. 
como quem arrancava da face dos fe-
di dofos a caufa dos tumul tos. Ainda 
que eUa foi acompanhada por [eu ir-
maó o Conde de Rarcellos, e de ou-
tros Fidalgos de grande caraéter, llaó J 
fe teve por fegura em Alernquer das 
tentativas audaciofas do Povo de Lis-
boa, e negociou com Gonçalo Var-
ques de Azevedo , Alcaide ~'Mr de 
Salltarem, fer admittida naquella V j}:. 
]a. Affim foraó principiando OS gran-
des trabalhos da prodigiofa mulher D. 
Leonor Tellês de Menezes, que che-

gOI) 
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gou a fer Rainha de Portugal ; ago- Era 't'Ulg. 
Ia hum objeélo lall:imofo da fórte. 

A retirada furtiva dell:a Senhora 
para Alemquer naó podia deixar de 
perturbar o efpirito do Mell:re , que 
fe perfuadio traGava ella a fua ruina 
por mdo de alguns parciaes, que oe
cultos eQl Lisboa attentariaó contra 
• fua vida. Para elle fe fegurar na fi
delidade dos que o feguiaó, c derar
mar o partido , que lhe poderia fer 
contrario, enteudeo a fua ma{!nani-o. 
midade, que devia próvar as idéas ar-
dilofas. A primeira foi efpalhar a voz, . 
de que o retiro da Rainha para Alem .. 
quer fe terminava a perdello ; e que 
eUe para lhe fugir á indignaGaó, Ce 
reti ra va para Inglaterra. Para melhot 
cobrir a fimulaGaó , mandou embar~ 
car as fuas equipagens. Nene lance 
foi mortal a dor do Povo, que fem 
concerto o hia burear ao feu Palado, 
e encontrando-o na rua feria o eeo 
com clamores, os feus ouvidos com 
rogos, forçando-o a refponder-Ihe. O 
Menre , que ViA o effeito defejado 
dos feus intentos ~ arfegurollQo Po-

vo, 
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Era vulg. vo., que focegalfe; que eIle lhe em. 
penhava a palavra de naõ (ahir do Rei~ 
no ., e defendello contra quaefque~ 
ufurpadores da rua liberdade até dar 
a vida. 

Quando o Mellre affim fazia hum 
partido de coraGões officiofos ., o da 
Rainha naó refpirava mais que vin
ganGa. Ella fe tran(portou de golll) 
com a noticia da reti rada do Mefhe 
para Inglaterra ; e refoluta a abyf
ma1\o., ganhou o Capitaó do navio 
para' faltar com a tripulaGaó em al
guma praia ., e deixar o vaCo á der • 

. CI iGaó das ondas; mandando ao mer. 
mo tempo pollar com cautela gentes 
da Cua facG36 pela cólla ., para que 
varando a náo ., matalfem o Mellre, 
c os feus criados. Eílas difpofiçóes da 
Rainha nafciaõ da ignorancia dos ex
tr,emos paticados em Lisboa pelo Po
vo ., a que deo a ultima maõ o no
bre. particular Alvaro Vafques ., que 
bufcou o Meílre., e em nome da N a
ça6 fe refolveo a fallar-Ihe affim: Que 
injulliGa he eíla., que quereis praticar 
{obre nós ? Abandonar hum Reino ~ 

';Iue 

I 
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que vos reconhece, e vos eaima por lblt .... 
feu Protecaor? Que vos obriga a eaa 
temeridade? O furor de huwa mu .. 
lher? Que mais póde eIla fazer') que 
.ameaGar ? E ameaças de huma ma6 
{ragil ,haó de caufar temor ao voffo 
,peito viril, rodeado de hüm Povo fiel. 
~ue ef pera em pouco tempo ver-vol 
.reinar ? Eftes raó os fentimentos de 

, todos· ,os, bons Portuguezes. Os voc. 
Ios em nada devem. fer ddfcmelharJo. 
tes. 

O Menre de A viz acaba de Ce 
(confirmar, no affeé\:o-, de que he deve
dor ao Povo; mas com o defejo de 
entreter a,Rainha , 'Jue na repugnan
~ia ao perdaó da morte de Andeiro, 
monrava , que a dor., e a vinganGa 
lhe fazia6 aborrecidos os Portugue
zes, eo Menre ; Ellc com buma 
traça nova intenta oppôr á paixaiS do 
odio a contrária da ter.nura. Dedara .. 
Ce o Mell.re. amante' d,,· Rainha, e 
~om todo o fegredo .lhe ,manda fallar 
a A lem,quer elU caramento, que coo· 
fr.guido lhe fegura o Throno , e rc~ 
pugnand9'"lhc juftUica as leG6cs. A 
~OM. r.' L Rai-
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Er • .uI,. Rainha, que ou percebeo a idéa, 011 
naó pode vencer o r~ncor para dar o 
Jado ao matador do eeu valido, rer
pondeo á propoaa com termos ultra
jantes , que o capituláraó por huma 
-temeridade, por huma affronta da fua 
{oberania ; como Ce o filho ballardo 
do Rei D. Pedro , oaó foffe marido 
.competente para' a mulher, que a qua
lidade particular fez efpoCa de Joaô 
LourenGo , e· ainclinac;a6. do amor 
frenetico elevou ao Throno de D. Fer
nando. 

Conhece o o Povo de Lisboa .; 
que a Rainha na5 Ce oecupava de mais 
penCamentos , que os de efcogitar os 
meios para tirar a vida ao Mellte., 
unica efperanGa da Pátria affli8a; e 
fem mais demora todos os fieis Por .. 
tuguezes á força de rogos, lagrimas., 
e perfuaf6es ,na 'greja de S. Domin. 
gos confeguíraó , que elle conCentilfc 
fer acclamado Regente, e Defenfor 
do Reino'l até· <)ue o Rei' de Callella 
tivelfe filhos da Rainha D. Brites. o, 
partidarios da Rainha , os que duvi. 
àára6, que o Meftre podeKe confer .. 

yar4 
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'Var-Ce na Regencia, abandonáraa Lis .. Era~; , 
boa. Naó fe perturbou o Ccu e(pirito; 
antes, como Ce elHveífe vendo a glo-
ria dos fucceífos futuros, com toda 
a tranquillidade formou o ConCelho 
das pdfoas mais habeis da Corte., en .. 
tre ellas os feus fieis fcrvidores J oa6 
das Regras , e o memoravel Alvaro 
Paes., refu[citado á o,cupaGaO do [eu 
antigo cargo. Entaó lhe di«e efie He .. 
róe magnanimo : Senhor., fazei ami ... 
gos, dando o que na6 he volfo , pro
mettendo o que naó tendes : Q_uiz 
dizer nillo o Aulico experimentado ao 
Mellre D. Joaó , que confiCcaífe o. 
bens dos traidores, e os déffe aos 
fieis., e que prometteífe para o futu-
ro os da Coroa , que ainda na6 poC-
fuia, e poderiaó fer feus.' 

Todos eiles fucceífos, que ficaIS 
referidos, e fuccedêraó immediatos' 
morte do Rei D. Fernando., efpedal
mente efia prodami(ja6 de D. Joaõ., 
Mellre de Aviz , para Regente: ,ellel 
fizera6 no Reino huma cortlOGdÓ ge
ral, que punha ·attentos os animos 
para olharcm ... .os intereífcs,dà Patr' •• 

L ii c ' 
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e entrando por Ca{lella o feu e{lron
do ~ rc:>rnpeo os ferros da prifaó., que 
detinha ao ,Infante D. loaõ , SucceC. 
for veTda~elro, ~e Portugal .. como fi· 
lho va Tao legItImo do Rei D. Pedro, 
e da Rainha D. Ignez de Caftro, que 
fe li lc:>ogeou dos fe~s éccos. ElIe eC
'c~eveo ao ~eflre teu irmaó com as 

ala v TaS maIs expreffivas do goílo, 
P ue 1 he caufava a Cua eleicaõ para Re" 
ien~e .. de que lhe dava ~s parabens: 

e ficava certo ., de que eIle naó 
qu , '1 peTdoa TI~ a meIO a gum ., que podetfe 
c on1:. ~ibutr p~ra a confervac;aõ do Rei-

que mUIto lhe recommendava por nO., d P , 
uro alllor a atna., quando eIle Ce 

~ ia. f{)ra de toda a efperança de a 
podeI' gozar." e offerecer o Cangue 
e t"O (eU ~bfeqU1\l. A. Rainha D. Leo-

01."' ., ate agora anl mofa com el1:a 
~a6 penfada refoluçaó do El1:ado, te
.sneo a fua aí1i(lencia em Alemqller e 
'C .. atOU com o, Alcaide Mór de San~a
.-cal a .negoclaçaó de fer· admittida 
..,e(la VJila, que ~e lhe fazia [uepeito
.:Coa pela repugnancla, que teve em re
c;.:onheceI Rainha. a rua. filha. D. Brites. 

El: 
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Ena confeguio elle intento, como eu Era \'ul~ 
já diífe, e c:m Santarem a deixaremos 
traçando as novas máquinas para a fua. 
confervaçaó, que fora6 a5 rnefmas da 
lua ruina, para nos entretermos. com 
o. que fe pa1fava em Cafiella , e como 
Portugal Ce difpunha para lhe rebater 
os projeél:os , que ella p.elas configu-
rações concebia faceis. 

C A P I T U L O III. 

O Rei D. Joaõ 1. de Cl1flella entra em 
Portugal; o que lhe (uccede nejla 

inv(lj'4õ, e/pecia/mente cQm a 
RainPII. 

TANTOS movimentos, e tal> confi .. 
dera veis em Portugal , ainda naõ fa" 
zia6 alterar a indjfr~rença do Rei D. 
Joa6, que ncillava Ce devia., ou naõ 
entrar pelas noiras terras com armas~ 
Achava.Ce entaó em Caflella o per
tido Bifpo da Guarda D. Affonfo Cor'; 
rea., que mais arrallado dos interef
fes proprios ., que adverti·do ao amor 
Qa liberdade daPatria., aconCelhou ao 

Rei 
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~ ... J,. . Rei mareha6"e com elle a Capital do" 
(eu Bifpado , que eIle lhe aífegurava 
na fua devoçaõ; que fendo ella huma 
das Praças mais importantes, as das 
Provincias vilinhas feguiriat5 o fell 
exemplo; e que com elle hiria avan
çando a fujeic:;aó do retlo do Reino., 
que reconhecia o direito da Rainha 
fua erpora. FoI abraçado etle pare~ 
cer;. entrou o Rel com trinta criados 
na Cidade da Guarda; pouco depois 
vieraes pa ra ella desfilando trópas; mu 
o Alcaide Mór Gil Cabral eitava no 
Callello vendo eaas manobras immo
vel , como fenaiS fo(f,! hum Rei, e taiS 
poderofo .. quem lhe entrára na Praça. 
VaCco Martins de Mello, o fiel Portu": 
guez que naó qulz acceitar em Toledo 
a bandeira Real .. tambem veio á Guar
da no ferviqo da Rainha .. que ainda 
nat> era temoo de abandonar pelos in .. 
tereffes da Patrla . 

. Com grande derprazer deA:e 6 .. 
lho chegou feu Pai Martim Afronio 
ete Mel\o. e outros Fidalgos dos lu. 
gares viGnho5 beijar a maá aos Reis .. 
e reconhecellos como taes , ainda que 

pro-
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proteftára5 o fazia6, cheias que fof- Era vul,. , 
rem as condiçÕes do cafamento. O 
Rei, que fe elHmulava da pouca at .. 
tenGa6 do Alcaide Cabral , fervio-Ce 
de Martim AfronCo para o perCuadir, 
que debaixo do Ceguro da palavra Real 
vieff'e á fua preCenGa. Na6 duvidou fa~ 
zello o Alcaide Mór; mas o Rei vio 
diante de fi 'huma montanha, de conf~ 
taneia, em quem as promeífas , c: 
ameaGas 'fizeraõ a meCma impreffa5, 
que podiaÕ caufar em huma penha. 
Va{co Martins, que tanto eftranhára 
a acça6 do Pai., ,como applaudíra cC. 
ta do Cabral , lhe mandou dizer ao 
Cafiello por (eU filho Marlim Af· 
fonCo : Que entendia na6 lhe poria 
eJ Rei cerco; IDas que fe o fizerfe .. 
élJe, feus filhos ~ e criados no mef~ 
mo infiante o hiaá ajudar a defender. 
{e até du as vidas para fullentarem. 
liberdade. 

A elle mefmo tempo fuccedeo 
a mudanca da Rainha D. Leonor de 
Alemque~ para Santarem : e como 
no [eu eCpirito ardente creCéia6 os de. 
rejos de vinganGa ao patfo ., C),ue a 

au-
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E ... ",If authoridade do Regente fe àvançava r 
ella efcreveo aos Reis de Cafiella., 
para que. da Guarda vieífem a Santa .. 
rem: que fó na prefenGa poderia de
Cafrogar os elHmulos da fua dor: que 
os exceífos do Metlre de A viz, e do 
Povo de Lisboa pedia6 hum prom
pto remedia: que os aggravos feitos' 
á fua Real pelfoa excediaõ todas as 
medidas: que a fua depofiGaõ da Ra
gencia até ellcs terem geraçaó., a de
viaã olhar como hum attentado para 
caíligarem a foberha dos que affim 
Ce conduz{ra6 com huma Rainha, que 
era fua Mãi. 

Já o bravo D. Nuno Alvares Pe
reh'a com outros filhos da fua fideli
dade., e valor ., havia vindo de San .. 
tarem ofrerecer-fe no ferviço do Mef· 
tre Regente., ainda que com o der. 
gotlo de naõ poder reduzir reu ir
ma6 o Prior D. Pedro Alvares, que 
Ce retirou para o Crato ., donde paC
{ou ao ferviço de Catlella. Foi indi. 
2ivel o alvoroço do Regente com a 
chegada de D. Nuno ., dous corações 
~ªó fympatlcalDente unidos, que Te .. 

. . fu~ 
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fufc(táraÔ as idades de David c Jo- Era .uI,. 
nathas , de Pilade~ e Oreftes, em 
nada deífemelhantes D. J oaó , e D. 
Nuno. Q.uiz. o R egente celebrar a 
vin~í1 do feu amigo com a tomada: 
do CaReno de Lisboa, que tinha em 
nome -do Conde de Barcellos o feu 
Tenente Martim Affonfo Valente, 
que o Conde mandou reforçar de Alem ... 
quer por Affonfo Annes Nogueira feu 
efcudeiro. Naõ pareceo jufio aO. 
N upo tingir com o rangue da PatTia 
a primeira acça6 do novo Principe , 
e confeguio por meio da.perfuaf~õ 
• entrega do CaRello, que foi imita-
da pelo de Almada, e efies os ulti· 
mos fucceffos do memora vel anno de! 
1; 83' 
. Como no fim delle havia o Rei 13 84-
de CafteIla chegado á Cidade da Guar .. 
da, e a Rainha D. Leonor mudado 
a fua refidencia, e convidando·o pa. 
ra vir a Santarem .:. entrára6 a divi .. 
dir·fe os fentimentos na face do pe .. 
. rigo , que fe temia. A nobreza' do 
Reino olhava o projed:o dQ Regente 
eomo huma temeridade , que: fe ar .. 

ro .. 
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ErnuJ,. rojava a perder a Patria na re{illenda 
a hum Rei taó poderofo. Os Povos 
na6 foportavaó a confideraGaó., de que 
Portugal houvelfe de fc fugeitar a Caf
tella. Tanto vacillava o corpo dos N o
bres., que fabendo Iria Gonçalves 
do Carvalhal ., que feu filho D. Nu
no Alveres Pereira tomára o partido 
do Regente., veio do Alem .. Téjo a 
Lisboa a dilfuadillo deíta inconfidera .. 
~aõ; mas encontrou o 1:Ieróe ta6 6,r
me., que 118ll ró lhe approvou a re
{oluGa6., fenaó que ordenou, a Fer"! 
na6 Pereira feguilfe em tudo os paf~ 
{os de (eu irmaõ D. Nuno. . 

Pelo contrario os Póvos , que 
tocados do exemplo do de Lisboa t 

alvoroGados com o rendimento do feu 
CaRello ~ e entrega do de Almada ~ 
motejavall a Nobreza de covarde., de 
pouco amante da Patria., e da vaó to.
das as -demont1:raçees de acclamar o 
Regente com voz unani me. ARai .. 
nha, que o receava., e temeo ., que 
á imitaGaõ de Lisboa., e Almada., 
os Alcaides MMes das outras Pracas 
fizetfem o me(mo ; efcreveo a todos 

re-
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rt'prefentando-lhes o empenho do Mer. Era \'ulc· 
tre como huma loucura , e a fideli-
dade, que elles haviaó júrado á Rai-
nha de CallelIa fua filha. Ao mermo 
tempo foraó apparecendo pelas Pro-
vincias as primeiras Cartas do Regen-
te com exprefsões contrarias , que 
como todas refpirava6 zelo, fé, ar-
dor de liberdade: Elle foi mais feliz 
nos feus intentos, que a Rainha. As 
Cidades de Evora. Béja, Porto, e a 
maior parte dos Governadores das ou. 
tras Praças do Reino na6 rectifára5 
entrar no (eu partido , fe menos fe-
guro , mais honrado. Aquelles que 
aRim o na6 fizera6, pagáraó a fua 
rebellia6 , e refillencia a duro preGo, 
já na altura das vozes defcompoflas, 
já na maó baixa , que nelles defcar-
rega va o Povo, como Cobre homens 
{acciona rios , e traidores. 

A entrada intempelliva do Rei de 
Catlella em Portugal com Contraven
çaõ manlfetla do ultimo Tratado, foi 
o lance mais feliz para os interelfes 
do Regente pela declara<;a6 da maior 
parte das PraGas ,. e dos animos ao 

Ceu 
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Era yuJc. reu partido • .RUe, que fe conliderava· 
já em caado de poder refillir, cuidou 
em formar exercito, e mandou pedir· 
a Ricardo II. Rei de Inglaterra armas, 
e liQen<;a para a gente , que a [eu 
foldo o quizetfe vir fervir a Portugal. 
O Povo de Lisboa, que era a fonte 
donde corria6 as idéas da liberdade: 
que confiderava a apertada fitoaçaõ., 
em que os negodos {e achavaõ: que 
via os lhefouros reaes efgotados pe~ 
las prodigalidades do Rei D. Fernan""'\ 
do: p.or hum aa:o voJuntario do [eu. 
amor para com a Patria , os homens, 
lev-ava6 as baixeUas da fua Cafa , as 
Damas as. joias predofas do feu or .. 
pato, e juntos os coraGóes ao cabe
daI, tudo pozéraõ aos pés do Regen ... 
te para deCpender nos gaRos da guer-
ra c;minellte. Semelhante obla<;aó fez J 
o Clero da prata das Igrejas • que 
dei~ou efpoliadas para fervi rem o Ef· 
tado. 

Com dor entranhave1 dos erpiri .. 
tos foi vifio mover-Ce· o Rei de eac .. 
tella da Guarda para Santa rem , cha .. 
Qlado pela. Rai.nbaD •. I ... eonor, que; 

. abra-' 
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abrazada no odio do R-egente, arden- Era ,ul,~ 
do peta villganGa da morte do Con .. 
de de Ourem , nada mais lhe fazia 
efpecie no cotejo com efie~ objeétos. 
Chegou elle a Coimbra; mas teve de 
lhe refpeitar as paredes, e palfar de 
largo ; porque D. Gonçalo Telles, 
irmaõ da Rainha D. Leonol" t que era 
{eu Alcaide Mór, fez.fe defentendi-
doá paífagcm ddles honrados horpe .. 
des pelo feu deílriéto. Jufiamente en
tendiaó os Reis, que efia PraGa fe-
ria a primeira , que com tal Com .. 
mandante lhe abriffe as portas ; mas 
D. Gonçalo , efquecendo as razÕes" 
que tinha com as duas Rainhas, fó 
lembrado de· que era Portuguez com. 
honra, preferia os intereffes públicos" 
que defendia o Regente, aos movi-
mentos do fangue , que o unira ao! 
Reis em particular alliança. O mermo 
lhes fuccodeo em Thomar com o Mef. 
tl'e da Ordem de Chrifio D: Lopo Dias 
de Soufa , filho da infeliz D. Maria, 
irma da Rainha, que fem os querer 
ver, fe retirou para o Pombal, e pou-
co depois feguio a voz do Regente. 

A 
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Era vuJr· A chegada dos Reis a Santarem, 
e o modo por que haviaõ fer recebi. 
dos , deo naó pouco que penCar á 
Rainha, ambiciofa pelo governo, ar .. 
dendo pela vingança. Nem rabir, 
nem dar entrada no Cafiello .os Reis 
eUa queria: Modo bem efiranho de 
Ieceber os filbos pela fua meCma per. 
foa convidados. Como fufientar am· 
bas as imaginações parecia huma qui. 
mera., determinou a fua politica eC .. 
colher hum meio, que foi o de lhes 
fallar na ponte levadiça da fortifica
çaõ. Se ella até entaõ futlentou o pro
prio fentlmente contra os rógos fub
mitros dos mais condeCcendentes ás 
fuas refoluGões ; agora naó pode re
fiílir as int1nuaGões dos Reis , que a 
leváraó comGgo do Caílello para o 
Convento de S. Domingos. Os agra
elos 't e civilidades parece que de fi. e r
rava6 da Rainha todos os receios; 
mas delles veio a originar-Ce a Cua rui
na. Enta6 deCalou dIa os diques do 
furor para correr a innundaçaó de im· 
properios., que a cólera lhe infpira .. 
va contra o Regente, de quem fal.., 

la .. 
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Java, como de hum ufurpador índio. Era vulg. 
gno, que depois de lhe arrancar dos 
olhos o Valido, tinha a confianGa de 
lhe dirputar a Regencia. 

Efie mefmo tom difi'onante fer
vio ao Rei de Cafiella para fe arro
gar o governo, que elle pel'fuadio á 
Rainha o habilitava para mais facil
mente conreguir a vinganGa, que el
la tanto promovia. Eis-aqui o primei
ro palio, de que fe fervio a Provi ... 
dencia para auxiliar a noifa liberda
de; para confundi r as idéas de Cae- , 
te1la ; para voltar a fetta contra a 
maõ, que a def pedia. Quem enten
deria. que tt primeira propofia a Rai
nha havia convir no mermo, que re
ceava ? Mas ella entendeo , que ce
dia de hum direito imaginario, e 
por aé\:o livre, com todas as forma
lidades , fez· demifi'aó da Regencia pa
ra lhe pezar, quando já naó podia 
fer frud:uofo o arrependimento ,nem 
revogar a refo)uGaõ. 

Vieraó trópas de CafieJla, que 
fe chegava6 a Santarem a tempo, que 
e Ceu Rei efia va .já revefiido de te-

dos 
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ara vw,. dos os titulos necelfarios para nm': 
)ar as fuas pretençóes Cobre Portu
gal. Foraó muitos os Fidalgos, e ai 
Praças, que entaó Ibe deraó home
nage; mas de pouca duraça6 pelo 
abandono ., que depois fizeraó defie 
partido o maior número de bumas., 
e dos outros para tomarem o do Re
gente. S~ntarem mefmo, que tinha 
dentro em fi aos Reis de Caficlla., 
mandou offerecer-Ihe a fua entrega ., 
que elle entaó naó teve por ~onve
niente acceitar : muitos Fidalgos na 
fua face., variQs MinHlros, 'e todo. 
os erendeiros do Governador Gom;a
lo Vaf~ues de Azevedo vieraó para 
Lisboa fervi r a Patria. O Príncipe 
Regente , feníivel a efies reconheci
mentos, e attento ás novidades fue
cedida$ em Santa rem , applica todos 
os cuidados á guerra, que difpoem 
com aCGões pequenas para [ervirem de 
enCaio ás fa)anhofas. D. Nuno AI va
res Pereira na télla de algumas tró
pas marchava Cobre as PraGas rebel
des a forrajar os feus terrenos, to
mar as armas aos que enCoD,trava, G 

jll1~ 



DE PORTUGAL , LIV, xx. t77 

impedir-lhes a proV'ifaó dos mantimen- Era vu1" 
tos. 

Já a harmonia dos Reis em Satata
rem principiava a de(concertar·fe., naá 
fendo toleravel ao genio grave., mo
deílo ., e malancolico de D. J oa6 Q 

jovial ., alegre., e defembaraGado da 
Rainha fua Sogra. Accre[ceo ., que 
eíle efpirito coílumado a mandar., 
pedio ., e oaó alcanGou do Rei certos 
defpachos ., que queria em CaHella 
para varias peífoas da fua devoçaó. 
Taó grande foi o feu defprazer nef
te repudio., que elle lhe infpirou o 
arrependimento mais vivo de quanto 
obrára a favor dos intere{fes de -[eu 
genro; A vehemeocia da paixaó a ar
raílou a per[uadir aos Fidalgos., que 
até entaó a acompanháraó., que fe fof
{cm para Lisboa offerecer ao Regen
te., porque do fervic:;o do Rei de Caf .. 
tella ., nada tinhaó., que e[perar. Di
zem., que aos Chefes das Praças man
dára ordens femelhantes ., com a1fom
bro de huma mudança ta5 repentina 
em hum caro ta5 eílranho. lUlas era6 
concebidas em termos taó precifos., 

-rOM. r. I\1 que 
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Eta' vulg. que continha6 as c1aufQlas exprdras dô 
fufientar-fe fieis a Regente, ainda que 
ella foífe em pdfoa perfuadir-lhes o 
contratio. 

Quando a Rainha fe conduzia, 
a Rei deCafiella a inflava, para que 
efcreveífe a [eu irmaõ D. Goncalo 
Telles, Conde de Neiva, e a ~ [eu 
tio Gonçallo Mendes de Vafconcellos., 
que governavaõ Coimbra, perfuadin
do-os lhe entregalfem a Cidade. Os 
Chéfes aautos, que queriaõ dar á 
Patria hum teílemunho fiel do [eu ze
lo, refpondêraõ 11 Rainha 't que indo: 
ella juntamente com os Reis a Coim-, 
bra , naiS faltariaõ ao cumprimento 
do feu dever, Ce os bravos cavallei-' 
ros , que efiavaó na Praça , o naõ: 
impediífem. Eílas boas efperal1Gas fi-o 
zeraó ao Rei diíIimulavel a trifleza, 
que lhe caufava a facilidade com que 
homens, e PraGas , que lhe tinhaó 
feito homenage 'I vo]tavaó cafaca, e 
huns vefliaó a farda do Regente, ou ... 
tras arvoravaõ nos muros os [eus Ef
tandartes. Elle "artio com as Rainhas 
pa volta. de Coimbra, que fugeita " 

. , lhe 

/ 
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lhe feguraria a melhor parte das Pro- Era vuJ,. 
vindas do Nõrte; mas já taó defgof. 
udo da fogra , que temendo lhe fu-
giife, na6 fez efpecie de lhe pôr rel1~ . 
tinellas das fuas trópas , como quem 
a fazia guardar á villa. 

Com violencia fumma ,houve de 
foffrer eíl:a affronta o' genio fenhoril 
coíl:umado a naá ter fuperior.Em fim. 
entrou a Corte, e as armas de Caf
tella nos arrabaldes de Coimbra , ~c 
efperavaó encontrar em alvoroço .com 
as portas do feu Catlello patentes. Na. 
da mais fe via nelle, que os muros 
bordados de trópas , que faziaó fcin
tilar as armas, fem fe deixarem vêr os 
Com mandantes. Foi notificado o Con- . 
de para a entrega. Elle refpondeo , 
que nu~ca fizéra tenCja5 de render 
aquella raça, fena5 a quem fofie eeu 
Senhor 1 gitimo. Iníl:ára6-no pela pa .. 
lavra, q e·Ce continha na Carta rece
bida em Santa rem. ElIe tornou, que 
era aquella meema, e que 'a tivefi'em 
pela decifiva a quantas propoí1:as lhe 
quize(fem fazer da natureza das, dual 
primeiras. Atfe~ou a Rainba hum, cú-

M ii lc-
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EruuJg. lera toda fogo contra' o irmaó, e tio; 
e tratou aviílar-fe com elles ~ di [poíla . 
primeiro a fegurança das peífoas , para 
corifeguir com a prefenGa o que Ce 
defprezava por avifos. 

Em tom de Mageílade a Rainha, 
fallou ao Governador de Coimbra, 
na6 ao Conde de Neiva feu irmaó .. 
Mandou como Soberana., ordenou Se
nhora entrega{fe Coimbra a feu dono, 
que era6 os Reis de Caítella feus fi
lhos .. Ameaçou viril a obfiioaGaõ á 
obfervancia das Cuas ordens , Ce eIle 
differiífe abrir as portas da Praça. Lem
brou ., que o exemplo de hum homem 
da fua qualidade communicaria os mef
mos fentimentos a todos os outros 
para promoverem a rebeldia, que nel
les fe redobrava pelo caraéter da in
gratidaõ , de que a revefiia. O Con
de com o mefmo ar tranquillo com 
que ouvio os arreílos fogoCos , rerpon
deo pacato. Que eIle naõ podia temer 
ameaças, fazer cafo de refentimentos, 
nem efperar mercês dos Reis de Ca[· 
tella, quando a fua honra lhe impedia 
tudo : .que a primeira obrigaGaó de 

hum' 
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hum Chéfe era a fidelidade: que a fDa' Era VI1Ig:: 
ha via acompanhar o eílado dos nego-. 
cios do Reino; e que eHa naó Ce canJ 
ça{fe mais em perfuadillo, porque c(j)oi 

mo a Rainha naó podia, como a ir .. 
ma Daõ quer,ia obedec~r-lhe. 

N .. 11ca refpó{\a; tad:brufca foi 
taó bem acceita como eíla" da Rainha" 
por fer a mefma que defejà~a. Ellà 
era bem conforme ás'· orderis antes 
mandadas aos Governadores ; mas du
ra de Coffi-er io Rei dé Caílella, que 
fobre lhe derrotar ~ efperança de pbC
Cuir, COimbra', lhe moll'rava 'a quali
dade de homens, que guardava6 huma 
fé , e' unia6 'inviolaveis'á Pelroa' ;,'c 
interelfesdo PrincipeRegent'e. Ainda 
~ Rei de C~fiena na6 penetrava' a fun· 
do o efpirito ,intrigante da \ mulher ., 
-que tinha em feu poder. A Hiíloria 
l1osfornece agora hum dos aconteci~ 
,mentos- mais conformes, á fua p()liti~ 
.ca, e dos mais eí1:ranhos 'a: qualquer 
'Outra. 'Como eíla Sel'lhora'·,· quande 
entendia , que os cafos· o 'neceffita:' 
vaó , eíHmava por brilhante a negra 
pedidia ; el11 Coimbra "eUa intenta 

hu-
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~vulg. 'hmua , que em nada céde a outras; 
que já hU'iaõ fido executadas, ou pe .. 
1«s foas ,mdens, ,ou. pelo feu 'confe~ 
140 " tudo effeitOl da fua condiGa5 in .. 
€ooftante. J 

, , 

i,; : C,APITULO IV. 
1ntentti ~'R~jnhlZ' D. Leonor dar mor .. 
r te ao" Rei :de Ca/Jelltl. Defcobre- ' 
: ,: fi fi' c01Jjurllfaõ. SucceffOs de-
i-, , • ..1_11 

~:,: ',." '. pOIS CU:lltl. 

A :"~AINHA D. Leon~r , 'ta6: facil 
emll1lar, como em aborrecer, ba
~ia c01'lcJ:bido tal, adio. ao Rei de Caf
teHi • que ,fiça.:v"ia perder de vifia o 
grande .' ae'.quç o Mefirc de Aviz lhe 
~na devedor. :.Como os defpiques na 
lua imagil1a~aó ,baviaó tocar os mer. 
mos extrenios~c<l~a fuas paixóc~" já e1 .. 
la fUtÓ tt3q~va outro menor, que a' 
-morte violenta do mefmo R~i., O feu 
c!fpirito . de orgulho, que para enes 
lances tinha,; expedjente~ promptos 't 

waleo·fe -de, O. Brites de Caftro " ir .. 
má dQ Coude. ~de Arrayolos, que eJ .. 

la 
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la bavia' criado~ e mandado para .eaf.;. Er:a"~~:: 
tella com o emprego de Dama da Rai-
Ilha D. Brites. Galanteava eaa' Se"': 
nhora, como· futur.o. noivo a D. Affpn..c 
fo Henriques ,irmaó do Conde de 
Traílamara D. Pedro, que ambos 
com outro [eu irmaó ball.rdo t:un-
bem charriado,D. Affonfo, ellavaõ no· 
campo de Coimbra. Era grande 9' cara
derdelles Senhores, porque eraó pri-
mos da Rei D. J oaó ., 6lhos de [ell 
tio o Infante D. Fradique, Mellre de 
Sant-lago. " . 

Terna, .chorora , afflié\:a encare ... 
eeoa Rainha a D. Brites o cativeiro 
peno[o " em que a tinha o Rei de 
CallelIa /de.pois de llle:devertantos be· 
ne6cios : que' deCejava eCcapar-Ce das 
fuas mãos: ~: e recolher-Ce á Cidade ~ 
aonde com: O· favor ,de [cu irmaó o 
Conde de Neiva, e dos mais paren. 
tes, que. lhe acodi riaó, poderia recn., 
trar nas acçôes da rua liberdade: que 
o ;r.econheciOlento: da ·criaGaó. qws 
lhe ~Jti9ila dado, devia eaimulallaa 
empenhar os tres de Traí1:amara., qu4 
fó entendia canazes da aC'iaó honrOCa 

t" .' de 
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Era \'uJ~ de refgatar huma Rainha priíioneirá: 
que D. Affonfo Henriques, como· 
amante, nada· lhe negaria do que el
la lhe inflnuafie : que etle facilmente 
attrahiria feu . .irma6 o Conde, brinda-o 
do com a ma<> della Rainha , [e o 
Rei de Cafiella morreffe , e que eIla. 
podiafazerR:ti de Portugal :qu.e co
mo todo o empenho 'dos Pdrtugue
zes era impedir a 'uniaá das coroas" 
cefi"aria Ü" do Mefire de Aviz, e nin ... 
guem faltaria em acclamar o Conde 
de Trafiamara, quando o vUfell1 ma
rido da Rainha' D. Leonor. 

A Damamaviofa fc deixou to
car defias exprefs6es fenfiveis, e mui
to mais o efpi.rito duro do de Traf
tamara, que com a vifia fubtil em
pregada no fciD'tilIar da Coroa, con
fentio em todo, '1uanto lhe foi pro
pofio, com a: vaidade de fer elle o 
eCcolhido para hUlDa tal empreza. Paf
fáraó-fe avifos. frequentes ao Conde 
de Neiva do que Ce tratava' para- cllar 
prefies a recebei a Rainha ,:e:;os 
Parricidas denlÍ'o da Cidade. A: 'me
lhor parte ,defies fegredos fe con6a-

vaó 
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nó de hum Frade Francifcano, que Ernulg. 
era o menfageiro dos recados, ami..; 
go intimo do Judeo David, que por. 
muito favorecido do Rei , e abomi.' 
navel á Rainha, na6 quiz, que pe-> 
receife na revolta , e o ,avifou fe rc
colhe1l'e na Cidade. O J udeo, 6el ao. 
feu bemfeitor, fez avifo ao Rei an-
tes da traiçaõ fer executada. Supren .. 
deo-Ce , fez-Ce incrivel ao Monarca, 
que em cerebros femelhantes Ce con
cebeífem idéas para attentado ta6 bor .. 
rorofo, e confultou fobre elle aRai. 
nha D. Brites. Fluétuou ocoraçaó da 
Rainha no meio da tempeílade , que 
lhe movia o amor conjugal, e o ma ... 
terno. Elia na5 queria faltar ás ter
nuras,de hum, nem aos deveres do 
outro. Conhecia as afi:ucias da Rai-
nha ., que· era Mái ; temia o perigo 
do Rei , que era efporo ; e fem fal-
tar á reverencia ,de filha, perfuadio a 
cautela· com· fé de efpoCa. , 

Seguio o Rei o parecer da Ral
Ilha., e fe p{;z prompto a obr~r,~ 
quando cbegaífe a occafiaó de crer" 
que Oi aviros eraó verdadeiros. Hu~ 

c ria-
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Era \'UI, . . criado do de Traftamara percebeo afl 
prccauCjões do Rei ; os movimentos 
do Paço; a defconfianGa dos femblan
tes; o retiro dos Reis ; o refofGo 
das guardas ; a agilidade do .Conde 
de Mayorga, a quem eHas Ce tinhaó 
encarregado., e tudo participou a fell 
Amo para fe pôr em Ceguro. A fu
gida repentina dostres iI"mios de Traf. 
lamara acabou de provar os intentos 
pedidos. Elles foraó bater ás portas· 
Ela Cidade; mas o de N ei VI., que os 
vio fem a Rainha Cua irmã, temeo 
alguma traiçaó urdida contra elle; 
naõ os admitúo" e fe foraó ao Por
to, aonde embarcáraõ para Lisboa a 
offerecer-fe no ferviço do Regente. 1m
rnediuamentemandou o Rei vir D. 
Leonor á Cua prefença., e da Rainha 
fua 61ha para a .inílruir no proceffo 
d,o golpe mortal., que fobre elle in
teAtava dt"fcarregar a Cua impiedade~ 
Reprehendeo.lhe o abaminavel atten .. 
udo preCente, e os mais da tua vida 
paffada. Pôz-Ihe á face o J udeo., que 
41" convenceo deli e ., e das ordens, 
cque mandira de Santarem " aos Ché .. 

fes 
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fes das PraGas para naõ fe entrega- E,~ V,,," 
rem a Ceu genro. , 

Porém aquelle efpirito cri mi no., 
{o, com o maior ardor, vivacidade ~ 
e confiancia , como Ce 'livera a conC~ 
ciencia mais tranquilla; tudo negou; 
deC,:ompôz os affiílentes ; ameaçou o 
ltei com refoluGaõ tal .,' que naó o 
fizera mais animara Ce efiiveífe rodea
da de hum exercito numerofo , e 
aguerrido, prompto a morrer em [eu . 
obfequio. ,O Rei., naõ admittindo as 
fuas efcuf:\s., naó fazendo cafo dos 
[eus fiugimentos., lhe afErma., que a. 
deixa com vida em attenGaõ a Cer hu
ma Rainha, Mãi de fua mulher, mas 
que elle a recolherá, em hum Moíleiro 
em Ca{lella 'I aonde acabe os dias li .. 
vre das occafióes de inquietar os Prin .. 
ci pes ., e revoI ver- os Etlados. N eílc 
lance a cólera da. Rainha rompe o to .. 
dos os modos honeílos ., que [ó po
deriaó appIacar hum Rei taó juílamen
te indignado ;' e, di [correndo ., que 
tanta liberdade ~m di,zer proviria da 
cQtlfian<;!l . nos parentes, e officiofos • 
que <:ui9~ri\ló eW, libertalla: O Rei 

a 
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Era YWg. a entrega a DIogo Lopes Ellunhfga , 
para que com huma efcólta de gente 
efcolhida a leve fegura a Tordefilhas t 
aonde em hum· convento paabu trHie, 
e afflid:a ; viveo defprezad« " e po
bre ; acabou infel~z ;' e abórrecida , 
quando o Mefire de A viz já era Rei 
de Portugal, a '17 de Abr-il. de 1386. 

Depois da partéda da Rainha D. 
Leonor para Cafiella , a ViIla de 
Alemquer , ainda que governada por 
Vafco Pires de Camóes , Fidalgo 
GalIego , fe fubmetteoao Regente; 
e o Rei, que nada tinha que ef pe
rar dos mai'adores de Coimbra, vol
tou para Santarem. Em quanto em 
Caaella fe ajuntavaó oS apreílos for
rnidaveis de mar, e terra para o fi
tio de Lisboa, que eaava determina
do , os Reis Ce fizeraõ' fenhores de 
algumas PJ'asas vifinhas, fendo Alem
quer a primeira , que faltou á fé 

o pouco antes jurada ; de que naó o fez 
eCcrupulo o Cavalheiro de Galliza. O 
Regente naõ fe' defcuidava da lua par
te em fornecer todos os °meios preo
cjfgs para huma defenfa vigorora, 'e 

Ji tra-
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trabalhou em fazer alliados, e em E~ yuJ,. 
contentar os homens. Para o primei~ 
lO fim mandou a Embaixada ., que 
eu di{fe a Ricardo de Inglaterra pel~ 
Meílre de Saot-Iago, que era D. Fer-
nando Affonfo, filho de D. J oaô A f-
fonfo de Albuquerque o do Ataude. 
e neto do memoravel D. Aflonfo San-
ches, filho amado do grande Rei D. 
Diniz. 

Para o fegundo fim praticou o 
Confelho do velho Alvaro Paes., que. 
fica referido , ufando de huma gran-. 
de liberalidade., e igual clemencia. 
Com e!la perdoou todos os crimes 
precedentes : com a outra repartiu 
todos os bens confifeados pelas pef
foas benemeritas: fez mereê das Vil
las ., que tinbaá a vaz de Ca!leIla, . 
aos Fidalgos do feu partido., efpe
cialmente aos da Cara de feu irmaõ 
o Infante D. Joa6., que vieraó com 
huma bella indu!lria ., e ordem do 
Amo bufear o feu [erviGo. Eíles Fi
dalgos vendo o Infante prefo., igno
rante de quanto Ce pa{fava em Por
tugal ; elles vigiados para naó fe eC. 

.. ~a· 

" 
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Era '111&. ca parem; fempre temerofos, e arrir ... · 
cados , reColvêraó retirar-Ce a todo o 
rifeo ; mas deCejava6 fazello laber ao 
Infante. Hum delles teve indufiria de 
confeffar-fe ao feu mefmo Confe(f'or, 
e debaixo do figillo do Sacramento 
communicar-Ihe os movimentos do 
Reino, as tentativas do Rei de Cal. 
tella , as defgraças da Rainha, a he
roicidade de [eu irma6 o Mefire de 
A viz em fufientar a liberdade : que 
eIle, e leus companheiros, andando 
em Cafiella errantes , lhe pediaó li
cen<ja para o virem fervir a Portugal. 
Pelo mermo canal lhes ordenou o In
fante , que fem perda de tempo fi
ze{fem jornada, e avifa{fem os mui. 
tos Portuguezes, que andava5 em 

. Cafiella, obra{fem o mermo: que (er
viffem a feu irmaó com o zelo, com 
que a ,elle o tinhaó feito; e da (ua 
parte lhe di {fdfem , que logo Ce aela-' 
maffe Rei, por [er o meio unico de 
derrotar as idéas de CaRella , e delle 
ter liberdade. 

Lisboa tinha oecupadas todas at
tenc;6es em fe preparar para o cerco, 

que 
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queeCperava. Repar.tra6-Ce as forti6~ E .... tu),~ . 

caGóes ; eCquipáraó-fe galés, e na- . 
"ios ; proveo-fe a Praça de manti-
mentos com abundancia. O Regente, 
os Fidalgos, o fiel Arcebifpo de Bra-
&a D. Fr. LourenGo Vicente naó Ce 
poupava6 á fadiga, que podefl'e ani-
mar o Povo com o exemplo. No 
meio de fias manobras Ce recebêl"a6 os 
alegres aviros, de que as Praças mais 
importantes do Alem-Tejo tinhaó deC-
picado a perfidia de Alemquer , e 
Obidos , declarando-Ce pelo Regen-
te. ORei de CafieIla, que naô o po .... 
dia impedir, e efiava impaciente pe-
la chegada das galés para principiar 
o fitio de Lisboa, ordenou ao Mef-
tre de Alcantara, é ao Conde de 
N iebla, que com as trópas da fron-
teira talafiem os terrenos daquella 
Provincia, que devafiáraõ até Porta-
legre. Efia irruPGaõ obrigou o Re-
gente a feparar de fi o bravo D. N u-
no Alvares Pereira, e coonferir·lhe 
o Governo do Alem-Téjo, para on-
de partio com hum COrpo de gente 
é[colhida a dar principi.o ao ··e(1:4be· 

le-
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Era yulg. Jecimento da fua reputa916, á gloria. 
do Principe, á fegurança da Patria. 

Elegeo D. Nuno a Cidade de 
Evora para Quartel General , e or ... 
denou que para ella desfilaífe a gente 
da Provincia , que unio aos córpos 
com que marchára de Lisboa , pou ... 
cos , e mal armados. O defiemido 
Chéfe ponderou a neceffidade , que 
tinha de dar á fua alma taes dif pofi
çóes, que communicatfe erpiritos ar
dentes á materia languida , em taÓ" / 
pequena quantidade , que toda delle 
dependia. Entaá esforc;ou os aétos de 
Religiaá para molhar, que punha a 
fua confianc;a no Deos dos exerci tos. 
Deixou vêr a equidade natural acom
panhada de hum agrado taá indiffe
rente, que naá houveífe qualidade 
de peífoas a quem naá attTahiífe~ Der
cobl'io o valor taó impavido, que 
fe gloriava na imaginac;aó de fe vêr 
nos perigos mais enormes, pilTa fa
bir delIes com honra fublime. Falla
\Ia dos inimigos com rcfpeito para 
perfuadir mais brilhante a vantagem 
de os vencer •. Delle modo, fe.ohor 

de 

I , 
I 
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de fi , e dos coraG6es de todos , fa,. Er. vuJI( 
bendo que o exercito dos Cafielha-
nos, em que efiava feu irma6 o 
Prior do Crato, marchava a fitiar 
Fronteira para fazer efia diverfa6 ao 
cerco de Lisboa : chamou os poucos 
filhos da rua difciplina, e com fem-
blante que fe der,reda em ternura, 
quando derramava terror, aOim lhes 
faUa: . 

Todos v6s., fena6 foffeis Portu
guezes, qL1e e{lais promptos a dar 
a vida pela liberdade., terieis por hum 
empenho temerario o que eu vou a 
perfuadir-vos. Ahi fobre Fronteira eC
ta6 os maiores homens de Cafiella 
com forças muitas vezes fuperiores ás 
nalfas '') contando os feus triunfos fo
bre a notra fraqueza. Que depre(fa 
os obrigarctnDs nós a mudar de idéa, 
fe lhes mo{lrar-mos o contrario? Por
que elles naó nos efperaá, vamos a 
clles ; que e{la primeira vid:oria nos 
abrirá o palfo para outras muitas. Ao 
ouvir propo{la iemelhante nao houve 
coraça6 , que naó palpitaífe _ paUida 
a cor., que indicava o medo no e~ 

10M. Y. N pc-
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Eta. tuIg. penha de huma temeridade j mas aeo" 
díndo os efpirítos do valor a reani. 
maros alentos , que difIipára o fuf
to., na6 fe achou hum fó , que du
'Vidaífe expÔr-fe ao perigo , que em 
qualquer das fórtes era honrofo á Pa
tria. 

Ao Com de caixas , e trombetal 
marchou o pequeno efquadra6 de Ef. 
tremoz para Fronteira, quatro leguas 
diílante , que já os Caftelhanos ata
cava6.0s feus efcritores,defculpan
do a NaGa6 com pretextos efpecio
{os.. quando confeHa6 a fua derrota t 
perCuadem a noffa marcha feita á fur
dina ; que na6 lhes demos tempo de 
fe poGar com vantagem .. nem ainda 
de fc formárem em batalha. Se caa 
ficGlô fenaô defmentíra com a verda-
de ., que eu VOll a referir ; que ap- I 
parenda lhe podem dar os Caflelha- 1: 

nos., fe eUes efiavaó já dentro de 
Portugal; Ce era6 muitas vezes fupe
riores aos Portuguezes; fe a fua ar .. 
eIem de batalha tinha vantagen$ in-

. comparaveis á noífa? Primeiramente, 
duas leguiS antes de chegar a Frog.;, 

, cei-
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leira, efperava no caminho hum cria. Ira vuJ. 
do do Prior do Crato, que fabendo 
da marcha de [eu irma6 D. Nuno, 
lhe mandava eftranhar a témeridade 
de fe perder ; que mudaífe de ref~ 
luc;aó., e de ferviço teria do Rei de 
CafteHa as mercês, que naó feria6 
firmes feitas pelo Meftre de Aviz .. 
evidentemente impoffibilitado de fe 
manter em Portugal. D. Nuno, de .... 
pois de ordenar ao criado refpondef-
fe a feu irmaó. que fe o partido do 
Meftre crio menos forte na apparen-
4:ia , que na realidade era o mais 
jufio; que ainda no cafo do Rei de 
Caftella lograr os [eps intentos , na .. 
da poderia abaBar a fidelidade , que 
elle havia jurado ao Regente, que o 
Prior olhaífe por fi, e naõ Ce emba-
rac;aR'e com clle: ulti.mamente lhe 
dUfe, que correffe até matar o cava}.. 
lo para o avifar, como D. Nuno 
marchava a envemr os Caftelhanos a 
todo o rifco no feu mefmo campo. 

Com efia refpofta ta6 preeira., os 
Chéfes inimigos eftimulados l'cfolvê
ra6 poupar caminho a D. Nuno ., c 

Níi mar· 
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Era vul,. marchára5 formados ao feu encontro. 
A vifiáral>-fe os dous campos na pla
nicie , que chamaó os Atoleiros., de 
que a batallla tomou o nome. Cada 
partido fe occupou em tomar as fuas 
vantagens. O nolfo.. como menos nu
Il)erofo, que conrentia poucas divi
sóes, formou hum efquadraó fecha
do com os intrepidos na vanguarda ; 
no centro o Efiandarte com o Simu
lacro adoravel do Crucificado ; na 
retaguarda as milícias bifonhas. Ao 
contrario os Caílelhanos .. que cobri. 
ra5 o corpo de batalha de duas gran
des alIas, naó fó com o delignio de 
fa~erem parecer o exercito maior; 
mas defiinadas a abraçar o nolfo, 
que ficando no feu centro 'I feria a 
hum tempo atacado por todos os la
dos. Eraó os inimigos mais fortes que 
nós, e bem fe conhecial> menos fir
mes , quando , fuperiores em núme
ro, fe fufpendêraó em envefiir-nos , 
temerofos de entrar em huma acça6 , 
que folfe decifiva. 

O bravo D. Nuno, vendo no. 
femblaates dos Portuguezes , que na. 
~ da 



DE PORTUGAL, LIV. XX. 197 

,c]atn:lis tinha que ajuntar a Cua intre- EravuJg.: 
pidez, depois de adorar com o' roilo 
em terra no Etlandarte a Imagem de 
JeCu Chrillo; de ordenar Ce defmon-
tálfem os ~oo Cavalleiros, que tinha; 
para e[perarem a pé firme nas pon-
tas das lanças o repelaó de mais de 
dous mil cavallos dos inimigos; le-
'vantou o grlto de guerra Portugal, 
S.Jorge, que era ~ final de avançar. 
Ao écco dos c1am9res fe [eguíraó os 
golpes das armas. Os Cafielhanos nos 
envefiíraó com vigor extremo; e{h~n-
dando as aHas para nos colherem pe-
Ja retaguarda; mas a Cua cavallaria eC-
petada nas- lanças, 'defpedia 'Os ho-
mens , que degolava o furor, e de!
compondo os que' a feguiaó , foi fa .. 
cU introduzir a confufaó em todo'o 
exercito. Como o' corpo da' 'batalha 
re€uava, fizeraõ o meemo'as alias; 
e obfervalldo D. Nuno, a boa occa .. ' 
fta.6 ~ carregar o inimigo',,' mandou 
monta,r oSJoo Cavalleiros~' ,que com 
as lanças enrifiadas atropelava6quan;' 
to. Ce lhes punha diante. 'Enfraqueceo 
a' corage Caftelbana,. já: Ccm ,acordo 

\'1. ... 
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.rnul,. para a defenfa., nem para a fugida. 
O feu exercito em pouco mais de 
meia hora de combate foi inteira .. 
mente derrotado fem perda de hum 
ró Portuguez, e com morte de I 17 
cavaHeiros contrarios ., de muita da 
fua infantaria., do Menre, e Clavei .. 
ro de Alcantara., e feridos o Conde 
de Niebla , o Prior do Crato, e ou .. 
tros Fidalgos de grande qualidade. 

As conrequençias deíla viétoria 
principiára6 a fazer-Cc confideraveis 
pelo terror., que eIla derramou nas 
Praças., que feguia6 a voz de Cafiel", 
la. J li parecia aos reus Commandan .. 
tes, que eIles tinhaÕ pouca apparen. 
da de Ce firmar na fua protecGa5., 8 

nas fuas trópas. D. N uno AI vares , 
que affim o' penfava, no' dia feguinte 
ai viétoria., para fe aproveitar .da conC. 
ternaça5 dos inimigos., fahio de Fron. 
teira na téfia de hum groffo de{laca .. 
mento, foi inCultar as foas reJiquias, 
que fe havia6 refugiado na VilIa de 
Monforte., donde fenatS r-efolvêra5 a 
{ahir ., e fubmetteo h obediencia do 
legente os Lu~res daquelles contor-

nos. 
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nos. As Villas mais dH1:antes. com as Era \'\lJ,. 
guarnic;óes reforGadas pelo Rei de Caf-
tella, e entretidas por cUe' com a ef .. 
pe'rans:a da conquilla de Lisboa , pa-
ra que fe difpunha , ai.da; fe confer-

, .ára6 na fua obediencia ; mas antes; 
que entremOi na narrac;aó do fitio da..; 
queIla Capital : Sitio , para cuja de
fenfa concorreo o eeo movido peJa. 
julliça da, noifa caufa ; entretenhllmow 

nos hum pouco nos fucceffos meno..; 
res , e gloriofos , que lhe precedcool 

raó. 

CAPITULO V. 
P" arios {lIccegos militares depois tla !J4-

.J4/hIJ..dos Atoleiros, e os mais até ao . 
fitio da Corte de Lisboa. 

DOM Nuno Alvares' Pereira, F'ron~ 
teiro Entre o Téjo , e Guadiana, 
com as Cuas &qanhas principiou a al~n. 
tar os feqaazes da Hberdadé'. Como 
os inimigos naiS Ce at revê raC5· a fahi~ 
de Monforte, clle voltou para Ftlon~ 
teira ; e porque' os dias. 'ota6- os da 

", Se .. 
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Ir, 911", Semana Santa., qulzmoílrar ao mun
do em a(!los de ReligfalS., que fe o 
feu valor vencia os homens ., o con
forto lhe vinha do alto. Na fexta fei
ra Maior fahio elle de Fronteira a pé 
defcalc;o vilitar a IgreJa de Noifa Se
nhora do Affumar, huma legua dif
tante t que achou cheia das indecen
cias immundas ., que nella deixáraó 
os Caílelhanos, quando a 6zeraó ca .. 
valharice. Comoveo·fe o corac;ao pio 
do nofro Heróe, e banhado em lagri
mas de ternura o rofio., que na cam. 
panha [cintilava rafos de ardor; elle 
por fuas mãos varreo o Templo., com 
tanta acceitac;aó do feu Habitador Di .. 
vlQo., que nelle mermo lhe remune
rou o opfequio com o avifo dos de 
Arroncht;s , que pediaô foife tomar 
entrega daquella Prac;a pelo Principo 
Regente. 
. No Sabado de Allelaia partio D •. 
Nuno a tomar poffe 'de Arronches" 
que o receheo entre vivas como a~ 
triunfante. O Alcaide Mór., que era 
hum bravo Caílelháno chamado D. 
Affonfo Sanches, qui~ fa~er·fc; forte 

llO 
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IIG CafleUo; mas correndo a gente de Era vuJ,. 
D. Nuno com a do Povo, e dando 
fogo ás portas 't entráraõ efpada em 
mao , e fizerao prifioneiro o Alcaide 
com toda a guarniçaõ. Ainda com as 
armas quentes, D.· Nuno recebe ou-
tro 'menfageiro de Alegrete, que lhe 
rendia obediencia; e deixando Arron-
ches encarregada. a feu' tio Martim 
Gonçalves do Carvalhal, Ce recolhéo 
a Evora para provêr nos mais llego-
cios da Provincia. Animados com OS 

bons fucceffos do Chéfe, o Comman- . 
dante de VilIa Vi1iofa Alvaro Gon-
çalves Coitado't e o do Landroal Pe .. 
dro Rodrigues, entráraó juntos em 
Caílella, e talando as campanhas de 
Alconchel , e ViII a Nova deI Tref-
no , fe recolhêrao com huma preza.. 
importante de· todo o genero de ga ... 
dos. 

Eíles mefmos Cabos, zeloros no 
í.erviço do feu Príncipe, fouberaõ por 
aviros particulares, que Vafco Por
clllh0't ComQJendador Mór de Aviz, 
aquelle homem , que a Rainha D. 
I..eonor culpou ao Menre da fu~ pri. 

faó 
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.Era vula. fali em Evora, era infiel ao meemo 
MeA:re Regente , que entaóimpedio 
aos [eus criados tirar-lhe a vida. Co. 
mo elle agora refidía em Villa V i c; o. 
fa., os dous Commaodantes acima di- . 
tos o prendêralS depois de huma re
út1:encia dura. Relnettido á Corte t 

tanto foube inlinuar-fe no agrado do· 
Principe, que Ce tivéra6 os aviras por 
falfos" e elle foi reA:i~uido a Villa 
ViçoCa com as maiores demooflraçÕes 
de honra. De tudo Ce efqueceo eA:e' 
"Fidalgo para traGar o feu defpique· 
contra os dous cabos , que oaô po
dia effeituar Cem huma traiçaó mani
feA:a , entregando a Praça aos Cat1:e. 
lhanos. Elle o convencionou em Sao.· 
tarem com o (eu Rei, em quan
to com diffimulaça6 amigavel tra
tava a Alvaro GonGalves , que hum. 
dia o tomou por compadre, e no ou";' 
"0 foi por elle prezo com fua mu ... 
lher, e filhos. Na meema noite deOi 
entrada na PraGa a múitos Caílelha..; 
DOS., que marcháraõ de Olivença com 
os Commendadores Móres de Alean .. 
tara, e Call1trava, defejofos .d., e,,~ 

piar 

~ 
I 
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piar com efb faGanha a fua "COtardia Era mIg. 
na batalha dos Atoleiros ~ e no dia Ce. 
guinte, com admiraça6 do Povo, foi 
6 R ei de Cafiella acclamado por Var-

"Co Porcalho. 
O Alcaide Mór do Landroal fem

tio em extremo a prifa6 do feu"cama
rada Alvaro Gonçalves , de que deo 
parte ao Regente com a noticia da 
traic;a6 de Porcalho, e ao Chéfe da 
Provincia. O Regente conheceo o reli 
engano; D. Nuno diCvelou·(e em im
pedir a ruina do anlmofo Alvaro , e 
mandou hum reforGo a Pedro Rodri
gues, para, como bom amigo, fahir 
do Landroal, quando os Cafielhanos 
conduziíJem o prefoa Olivença , "e 
lho arrancaífe das mãos. Efle" Ce en
raiou para eaa empreza com outra natS 
menos gloriofa, que foi a" derrota 
dos dous Commendadores Cafielha .. 
nos, com trezentas lanCjas, que vol
tava6 ricos de defpojos feitos nos cam
pos d<! Evora. Pedro Rodrigues os 
efperou com oitenta CavalJeiros, quan~ 
do elles fe recolhia6 ; e dando na 
vanguarda, que conduzia a preza, 

ma-
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Er. vuIJ· matou SO , e pôz o reGo em fugida. 
Como a vid:oria ficava incompleta 
fem o de A: roc;o da cavallaria, que 
cobria6 os Commendadores ; na6 re
parando na deúgualdade do número 9 

o Alcaide Mór os enveO:io com gol
pes taó pezados , que perdiaó vidas, 
e terreno, até abertamente fe porem 
em fugida para ViIla ViçoCa. 

Louren(jo Martins do Tojal, e 
Gonçalo Lourenço de Sampayo ') dous 
bravos cavaHeiros nolfos , Cc conjurá
'raõ para a toda abrida perfeguirem 
os Commendadores, e cada hum ma
tar o feu. Já em grande dillancia de.) 
nolfo campo, elles ro.mpêra6 pelo cf
quadraõ inimigo, e cada qual do feu 
bote de lança deitára() os Commen ... 
dadores em terra. ; mas atacados. por. 
toda a fIJa trúps., os esforçados ca- J 
vaUeirosabertos em feridas perderiaó 
a vida') fenae> Cobre·viera Pedro Rodri .. 
gues , que fó com fe molhar caufolJ 
tal terror nos Callelhanos ') que fem 
acordo voltáraõ caras. EA:e fuccetfo 
anim~u os nolfos cavalleiros para a 
refolu~aQ de foltar Alvaro. Gon.çal VC$ 

a 
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11 todo Qrifco. Elles efpiavaó do Lan- Era vuJg. 
droa} com diligencia, quando feria le. 
vado o preCo de Villa Viçofa'l e com 
que guarda. Informados do dia da par-
tida, e de que os mefmos Commen-

. dadores em peífoa o havia6 conduzir 
com a efcolta de 2.00 cavallos, e hum 
troço de infantaria; Pedro Rodri
gues , e os feus ca\'alleiros fe ernbof. 
cáraó no pinhal, que ficava na efirada 
de VilIa ViGora para Olivença, cha
mada da Corte de Oliveira. .Era alta 
noite, quando as vigias deraõ parte 
de virem chegando os Cafielhanos com 
pouca ordem; os Commendadores na 
vanguarda; immediato a clles o prefo 
carregado de ferros, .bem defcuidados 
do perigo, que os efperava. 

Com grande prazer efperou o Al
caide Mór a occafiaõ de livrar o reLi 
amigo; animou os' camaradas para 
hum feito honrado; e apenas os ini
migos abocáraó na earada do pinhal .. 
os noffos . gritando S. Jorge, fizera5 
ma6 baixa fobre elles. Entráraõ a fal
tar cabeças pelo campo á forGa d.e va
lentes cutiladas; outros tiravaõ os 

cor-
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Era YUI~ corpos das fellas erpetados nas lanças; 
a Infantaria fem conge foffria os gol
pes retirando·fe , Combra das matas j 
os Commendadores perdêra6 06 ca
valias, e fe fal váraó :l pé com o refio 
dos fugiti vos pela fragofidade dos mon
tes. O prezo Alvaro Gonc;alves, que 
lhe chegava a hora de deixar de fu 
Coitado, para que por erro o naô al
caoc;affe· alguma lançada, no principio 
da refrega fe deitou .abaixo da mula, 
que o levava, e fe efcondeo em hu
ma moita para vêr com a luz da ma
nhã o fim da tragedia. Rompeo o dia, 
e os noffos, que 6cáraó no campo do 
.combate , naõ vendo nelle o prefo, 
culpára6 . o feu defacordo em fe em
penharem tanto na peleija , efquecen
do o principal objed:o deUa. Alvar\> 
GODc;alves , que conbeceo a voz d. 
Gonçalo Lourenço de Sampayo., fahio 
das matas arrafiando as fuas cadeias 
com grande alvoro'io dos nolfos ., que 
o conduzÍra6 a Efiremoz , aonde efia. 
ya D. Nuno. 

Payo Rodrigues Marinho., Por
tuguez valerofo, [uReneava em ,Ca~ 

po· 
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po·MafoJ' a voz dó Rei de Canella. Era ,ui,. 
Defejava o Regente attrahir efle Cabo 
ao feu partido , e encarregou ao va-
lerofo Gil Fernandes, de quem já 
tenho fallado, que o perfuadiífe. Com 
a ! palavra mutua de honra Ce ajuftá-
raóos dous Cabos a fallar com fe
gurança f6ra dos muros daquella Pra-
~a. Marchou Gil Fernandes de Elvat 
ao lugar deílinado, aOllde o Marinho 
pedido , e perjuro , o prendeo para 
tirar pela fua liberdade hum avuitado 
refgate. Na6 era o Gil homem capaz 
d~ foffrer ena injúria fem defpique. 
V êr.fe livre, e vingado foi o mefmo. 
Elle talou com a gente do feu parti-
do as campanhas de Canella até :xe.-. 
res, donde trouxe importaneias do-
bradas ás do reu reCgate, depois de 
ponrar muitos cadaveres para teílemu-
nhos do feu reCentimento. O Marinho 
fahio com forças maiores a tomar-lhe 
contas. Elle as .deo ta6 ajufiadas , que 
o Marinbo lhe cabio no poder para 
pagar o crime da aleivoúa. O Gil fez" 
delle entrega a Martim Vafques para 
o guardar a bom recato, em quanto 

da-
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Er. vulgo dava alcance aos que fugiaõ. Enta8 
lhe diffe o 6el Portuguez : Ora Payo 
Rodrigues, já que fois taõ bravo, pa
gareis o que fizelles a Gil Fernandes, 
que he taó manCo. Refpondeo-Ihe 
Payo Rodrigues hum pouco livre: 
mas o Vafques, que ueava poucas ce
remonias, de hum golpe lhe levou a 
cabeGa , que trouxe a EI VIS em final 
do feu triunfo. 

Quando no Alem-Téjo fuccediaõ 
cllas aventuras, a no1fa Armada de 
Lisboa, que fora incorporar-Ce com a 
do Porto para voltarem unidas em 
,foccorro ao fitio , que aquella Capi-· 
tal eiperava·, marchou commandada 
pelo Conde de Trallamara, que ainda 
ellava no Porto, a invadir as Pra<;as 
maritimas de Galiza. Elia metteo em 
contribuiçaõ, e tomou muitos navios 
nas de Bayona , Angia , Corunha, 
N eida, e Betancos , donde fe fez na 
volta do Porto a efperar as ordens de 
navegar para Lisboa. ECperava o Rei 
de Caflella a fua armada de Sevilha 
para principiar o fitio da noifa Corte; 
e com a noticia de eRar preftes , par .. 

tio 
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tio de· Santarem na tefla de 12..b ca- Era vuJg •. 
yallos, e grande número de infantes:. 
pouco depois chegou a vã-guarda da 
frotacompofla de quatorze galés, que 
Jizeraó caminho pelo Téjo a 40 náos 
groffas., que as feguiaõ. O quartel do 
Rei junto ao Convento de Santos bri:-
lhava pela magnificencia das ruas ten-
das., das dos primeiros Chéfes 'I e 
Grandes da Corte. O avultado núme-
lo das. trópas em terra., a quantidade 
de navios de alto bórdo 110 rio fazia6 
buma perfpeétiva ., ao mermo tempo 

. que alegre., taC) temivel, que juO:a
mente poderiaõ deCconfiar os litiados 
do bom fucceífo da defenCa. A todas 

. as exterioridades correfpondia a boa 
ordem , . e difciplina do campo ., o 
provimento dos viveres, a corage dos 
íoldados. 
.. . Mas aos Portuguezes ., que ven:
cer., ou morrer pela Patria o eflima
vaó por 8c.."\:oindiflinéto ., nada os af .. 
fombrava; antes o maior apparato lhes 
fervia' deeC\imulo mais picante para 
meditarem a gloria· mais fubli·me. 
Bem o moflráraó na chegada .dQ Rei 

. TOM. r. O os 
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EraYuJg. os dous irmlí05 RuyMendes, e Mem 
ltodrigues de VafconceIlos, que ven
do fobre o monte de S. Gens ao der
temido Capita6 D. Joa6 Ramires de 
Arelhano com hum grande corpo de 
trópas infultando os da Cidade = Elles 
fahíraõ com 2.00 de ca vallo ; fizera6 
rodar os Callelhanos pelo monte; 
prendêra6 a D. Joa6 Ramires, e var
rêraó o campo com os Ellandartes de 
CaRelIa na face do feu Rei. Bem o 
fizeraõ vêr na mefma chegada deíle 
Príncipe, quando elle paffava com 
hum grofro de gente pelas portas de 
Santa Catharina , Fernando Alvares 
de Almeida , e outros gentlz Fidal
gos, que atacados pelo Rei em pef
foa , o nofro Regente lhes fechou as 
portas á retirada, para aquelle Mo
narca vêr diante de fi tantas monta
nhas de aço , que immoveis aos re
pelões de buma multidaó de lanças, 
o forc:;áraO a defiílir do empenho an .. 
tes de arri(car a Mageílade, ou per
der a reputaGaõ. Bem o manifeílou 
Gomes Rodrigues, quando veio de
fronte da me[ma porta hum dos mais 

alen-
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alentados do "e~eKito pedir combate Era V1.II. 
particular, que elle perfuadia fe po-
deria efiimar como fentença definiti-
va da jufiiça dos paitidos do vence-
dor; e fendo Exped.adores do Cafie-
lhano o feu exercito pofio em armas, 
as notras trópas, bordando os muros, 
do Ponuguez : Efie aos primeiFOs 
golpes deo com o Cafielhano morto 
em terra, ficando mudo o feu campo, 
que teve em máo agouro o fuccdfo ; 
alegre nas acclamações o Povo rle Lis-
boa , que por elle fe prognofiicou a 
Yid.oria. 

O Principe Regente, v~ndo o 
íitio formado, rlefpedio Ruy Pe!cira 
para o Porto a fazer expedir a arma
da, e efcreveo a D. Nuno Alvares., 
que efiava em Evora, marchaffe com 
a gente, que podeffe tirar da Provin
cia a embarcar-fe nella. Os do Porto~ 
CJue naó tinha6 Com mandante , offe'!' 
recê raõ' a armada em tal occafiaó a.o 
Conde de Neiva, já declarado a favor 
.la liberdade. N aó duv.idou eUe accei
tar a offerta , e partio de Coimbra a 
encarre,ar-fe dít commHfaõ j' mas tan-

O ii to 
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Era vulg. to elle, como os mais:Cabos, faben"l 
do que D. Nuno vinha 'com' marchas 
forçadas a embarcar-Ce: naõ querendo 
na fua companhia homem tamanho, 
que levaria toda a gloria da empreza, 
foltáratS panno " e Ce fizéraÕ nt' volta 
de Lisboa. D. Nuno, que recebeo eaa 
noticia em Coimbra, retrocede o pa
ra o Alem-Téjo, contente com age
nerofidade de ceder as Villas da Rai
nha D. Leonor, que o Regente ·lhe 
tinha promettido , a favor de feu ir
maÕ o Conde de Neiva, que Cem er
ta condiGaó duvidava acceitar o gover
no da armada, ambiciofo 'do premio 
antes de fazer o ferviGo •. 

Com a noticia da vinda da arma
«la do Porto, o Rei de· CaRella COR

vocou a confelho para Ce refolver Ce 
a fua havia rahir a combater no mar 
alto, ou eCperalladentro do rio. Q,uaa
do fe debatia a contrariedade das opi
niÕes ,. appareceo a noffa pela ponta 
de ,S. Giaõ, tremolando fiamulas, e 
,galhardetes,; empavezada, e guerreira • 

. Ella Ce compunha de dezafete Galés, 
e outro igual número de navios de 

, . ,. . al-
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. alto'bordo, a que raZia a: vã.guarda a Er"'ul,~' 
Não de Ruy PereIra' ~ que com; oS' 
brios do feu Apellidoitornou por ·mai. 
honrado o lugar do mlliorperigo.,:El. 
la entrou no Téjo: com tanta;colbo 
fian'i3 ,como fe navegára em ,uiun+ 
. fo, fem que os ·Cafielha·nos , chega" 
dos antes, entraífein ,~ deveres de 
lho impedir. ; Efiaincuria, ou· eaa 
frouxidaó caufou noV.os' ·alentos· aos 
Portuguezes, que já fe;impacientavati 
pelo combate. ; 

N aó teve elle muita tardança; 
porque ·yárias náos 'no(fas, deO:acadas 
para tentar· o allimo. dos. inimigos, 
de'. modo Ceempenháraõ.,. qu~ fizé
ra6' em amb'l,,s .. as Frótas (> çhoque. ge
rai. Todo' elle foi de opiniaõ por am
bas as partes ; mas f.mfivel aos "PoÍ'~ 
tuguezes por hum acafo laO:imofo, 
em que perdeo a vida ltdyPerelrafa
zendo as vezes de foldado intrepido, 
e pOl' tres náos gro{fa~,' que nos apri~ 
Ílonáraõ, Jãos: inimigos: feperfuadia6, 
que eae golpe nos abatê!a o valor i 

: que todas .as· vantagens futuras ferial> 
: fuas; que a deíl:e co.mbate alillára a 

for-
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Etf .. Ig. fortuna ao feu foldo , efpecialmente 
quando foraó reforçados depois delle 
por 'mais vinte e hum navios, e nos 
Dolfos fáltava6 tres. Segunda. batalha, 
em 'que nenhunla das partes cantou 
a viél:oria ~ . lhes .deCmentio as idéas; 
tmlS enes 6aára,ó .em cllado ,. q.ue fe 
foraó para R~nelo :reparar as ruinas, 
enús: bordáinQs~ :anoffa praia junto 
aos mt1TOS da Cidade· para funentar 
i. defenfiva ., que era o que entaó nos 
importava. 

'. 

:~: C J,.. P I T U L O VI. 

C0l1tinua;a6 do fitio de ~isboa com (J 

- ?1i(lis ljue acontecep até or Caflelba-
. nos 'o ievtJlIf arem. 

N A. Nllç~õ'Po~tugu~za o amor da 
Pauia • qQc: _~ Ellrangeiros. bem inf~ 
J;l'uidos OU\\t jâ notar de Cuperflicio. 
to ,he taó vehemente, que· Diogo 
Lopes Pacheco , já muito avançado 
em annos , e feus filhos Joa6 , Fer
nando, e Lopo, que efiavaó em eaf ... 
teUa rnLlito rcfoeitftdos : fabendo Q • 

que 
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que O MeA:re de A viz obrava em Por- Era vulJ· 
tugaI pela liberdade, marcháraõ com 
trinta criados para fer participantes 
da honra da nolfa refoluçaõ., que em 
CaReIla nem era para penCada. EIIe$ 
chegáraô ao Téjo .qu~ndo principia-
va o fi tio de Lisboa. ,; e Daó queren-
do arrifcar-fe na palfagcm ., foraó pa-
ra Almad~' Os Ccus.· efcrupldofos 
moradores .,. .como, ciles vinhaõ de 
CaRella ., n:lô houve remedio a con
[entmos dentro dos muros., e apenas 
os deixáraó "aquartelar nos arrabaldes. 
Entrou o Rei em viva cólera quando 
roube eaa retirada. de Diogo Lopes., 
(Jue caraéterifou pela ingratidaõ mais 
indigna., fuppoRos.os grandes benefi. 
cios., que Diogo Lopes recebêra del-
le ., e de feu Pai D. Henrique. Sem 
mais penCar mandou hum grande der
tacamento. aos Arrabaldes de Almada 
prender Diogo Lopes, que avHado 
da pa{fagenl dos Gaaelbanos., colU 
eeus filhos., criados ,. e parte da guar .. 
niGaõ fahio a elles para dar próvas, da 
fé no cOl'a~aó, do valor em annos ve-
lhos. 

Ta6 
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Eta ,uI,. . Taó rudo' fOi o ataque., que aoS! 

primeiros repelóes' cahíraó mortos 40' 
Cafielhanos; mas como' o .partido erlf 
muito defigua",~ e Diogo Lopes tevo 
a infelicidade de ,ficar rpJ:i:fioJleiro, 
feus61hos ,:, e·~' ,tr6pa' cwdárao em, 
retirar-fe com honra.' A 'villli, 'do vé". 
netltvel Velho aCabou 'deienf.urecer "0 
Rei., que refolveo caUigu' a:6et Al
mada. Mandou eUe fitiat' o- Cafiel1'o 
por Pedro Sarmiento .,,' e Joal> Ro
drigues de Caftanheda .; . que' 'por eC .. 
paço de mez e meio encontráraõ hu
'má refiflencia inimiuvel·., e lograria 
os Ceus effeitos, ,fe fecca a' CHlerna. 
·a fede extremá ,~,e a impoffibilidade 
-de' lhe introduzina ·agua necelfaria lJaó 
-obrigalfeoPrindpe Regente ordenar 
iaos: moradore~ ,. ~qiJe Ce entregafl"em. 
·Poréril.()s da.Villa de Ollrem repará-

. ./fali' ella' perda! de Almada· , tntregan
'do·Có' ao' Mefit'e, D. Lopo Dias de 
Soufa, que prendeo nella a dous.filhos 
do Conde: de Barcellós., antes amigo 
Jelo Regente', 'agora declarado contra 
-a liberdade da Patria com a irma Rai
nha preza em Ca.fiella.· . 

O 
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O, útio ,de Ahna~a 'na6 impedia. Ef! vulgo 

o ardor' do de Lisboa " : nem o feu 
rendimento esfriou o reCeotimento do 
Rei , affim, pelo defprezo', que cm 
Thomar fez D. Nuno Alvares Petei~ 
l'I, quando voltava :de Coimbrai., das 
vantajofas promefi"as, com que o man-
dou brindar para feguii' o (eu parti .. 
.do ; como porque o', {eu reconheci~ 
menta a eRa benevolencia Real foi 
·vircom a Cua gente, perecendo. de 
.fome , atacar, vencer..,' e defpoíar 
junto a Santarem hUOla' groffa partida 
Cafie1hunl, para fupprir' cOm o valor 
defia preza os gafios da jornada até 

· Evora. Crimes taó 'honrados eRimulá
nô tanto ao Rei D.Joaô'l que man
dou li Joa6 Rodrigues de' Ca1lanheda 
pa:ffa(fe Jogo a Badajóz ., e cafiiga(fe 
'a D. Nuno, que com a' fua chegada 
'ao Alcm-Téjo aggravára os deliaos', 
tomando por huma furpreza cheia .de 
confiam;a a, VilIa de 'Monçaráz. En
tendeo o Caftanheda, que hum Ma
GO de vinte e tres almas.,. como era 
,D. N tino, refpeitaífe hum Capitaó 
antigo , qual elle te deixava vê!" ; e 

o 
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Era 'fU1,_ O perfuadio por hum trombeta, que' 
mandou a Elvas, reconheceffe o feD 
,legitimo Rei, e naó quizeífe vello da 
outra parte do Caya com cara de en
fadado. 

Rerpondeo~lhe D. Nuno , que 
para o feu Soberano fer Rei de Por
tug:.l , primeiro havia erperar , que 
a Rainha lhe dcffe hum filho para os 
Portuguezes o reconhecerem como 
tal, na fórma que ene jurou no ulti
mo Tratado: que lhe agradecia os 
(eus conCelhos, paixaõ dominante dOI 
Velhos dallos aos rapazes, que lhos 
na'õ pedem : que clle o eCperava no 
dia [eguinte, e o convidava para a 
fua meza 'I aonde o acharia com cara 
de rifo, e femblante de féaa. Apenas 
D. Nuno defpedio o trombeta, orde
nou fe tocaífe a pegar; e ainda o Caf
tanheda oaó acabára de ouvir o reca
do, já eUe eaava á viaa de Badajóz 
com 400 cavallos , e a infantaria de 
Elvas. Naõ convinha á honra do CaC
telhano deixar de acceitar o convite., 
que lhe vinha5 fazer na caCa propria., 
e fahio com todo o eeu poder; mas 

fen-
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fendo~nYenido com buma refoluc;a5, Eta vulg. 
que [enaó co~cebe , -a furia do repe-
]aó o me~teo a golpes pelas portas de 
Badajóz " aonde todos fobiraó á mu .. 

. ralha parll verem o rofioalegre, e o 
anhno deC~mfadadocom,que D.Nuno 
levou. o refio do diana frente della. 

EClas, ·noticias PO campo, e na 
Praça de Lisboa produziaó os encon
tra-dos effei~os , . que faõ faceis de 
penraF. Q··Rei de Gafiella cham.ou a 
Pedrp Sarmjento, e dando-Ihe ordem. 
que ;coma gente do exercito, que 
quizelfe levar, folie ajuntar.Ce com a 
que tinha . no Crato o Prior D. Pe
dro Alvares Pereira ; refolveo, que 
havia trazer.lhe alli, a D. Nuno mor
to, ou prezo. Vaidofoo Sarmiento 
por fer e[colhido p~ra reparar a fra
que~a do Callanbeda, efcreveo do 
Crato a D. N UIlO , que fe achava em 
Evora. dizendo-Ihe o efperalfe no 
campo, aonde eUe hia para o açoitar 
á vifla de todos , corno a minino. 
D. Nuno naã quiz refponder por eC. 
crito: Seria refpeito, ou temor, mas 
Dada o alterou. Dizei a meu amigo 

Pc-
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Era vuJ,. Pedro Sa'rmiento (foi a refpofla d~ 
D. Nuno, }e aos mais Capitães, que 
o acompanHa6, a promptida6 com 
que -lhe obedeço em bufeallos ': que 
prtpare os infirunrentos 'p'araos açoi
tes , que eu . levarei de boa vontade ~ 
fe ene vir, que Ine:vira as cofias o 
rninino , qucfaberá fe{cd!tt~ ás ruas 
caso .' ,:. l ~. I 

Ajuntóu D.! Nuno a' gente' que 
~ode, e marchou 'duas 'leguas de Evo
ra a efperaro$ inimigos, '!que 'appa
recêraó em grande mimel'O· com' OS 

muitos cabos ;reCpeitavcis na fua tefla. 
A mbos OS c6rpos fizeraõ alto, quan-

, do Ce aviflára6 ; D. Nuno querendo 
fer acomettido " os Callelhanos du
vidofos fe acometteria6. Antes de fe 
expô r á fortuna, tentára5 como pru
dentes a D. N unó com huma menea-

, gem nova, rei~erando as. perfuasóes 
de mudar cafaca. Elle lhes fez refpon
der: Que naó viera ao campo gaf
tar o tempo em cumprimentos, fe
oaó a levar os açoites: que fe mo· 
veífem a dallos " ou que pofelfem pé 
em terra, como elle eaava , ,que olá 

dLl-
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.uy.idava fer O mermo' qJle marcbaffe Era vulg. 
~ recebellos, fe conde[cendeífem em 
.pÔr-fe na aCGaó , que, lhes requeria. 
paus dias os efperoq Q valerofo He-o 
1'6e fem elles Ce moverem, nem mu-
dar,em de poílura. No terceiro Ce re-
íolveo a atacallos , naó podendo de-
morar mais tempo o defaggravo da 
injúria; mas quando amanheceo achou-
fe fó no campo" porque os inimigos 
fe haviaó retirado para Lisboa com 
todas as apparencias de quem, foge. . 

Sentio o Rei em, extremo e{le; 
defar das fuas armas: .. muito mais D., 
N uno ,que fobejando-lhe o valor" 

. IJaó e{limou a viétoria, por lhe fal., 
Ui" o contliéto. N aó foifrco aquelle: 
animo intrépido deixar de monrar ao. 
mupdo, que naó combatê~a, porque 
os ,Caílelhanos lhe fugíraõ ; e arbi
trando comíigo a idéa façanhofa , que 
ha via emprchender; com a mefma 
trópa, que o, acompanhava, foi feguin
do a marcha dos inimigos, e de re .. 
pente Ce lanGou fobre a ViUa de Al
mada. O Cafianbeda " que já efiava 
nelIa', fugia fem a~ordo. Naó pode 

fur-
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ErutlJ, .. furprender O Caílello, que achoacoll1 
as põrtas fechadas; mas faqueou a 
VilIa, e com cólera jufia as cafas do 
Sarmiento , e Caílanheda ; paífou á 
cf R'lda quantos Cafielhanos apparecê
raõ; e formando a fua gente em hu-· 
ma grande fileira com os Eílandartes 
foI tos Cobre a rocha fronteira a Lis
boa, deo aos moradores, que difcor
rêraó quem era, huma vifia bem ale
gre. No mefmo dia fe recolheo a Pal
mela, aonde eíleve até ao fim de Se .. 
tembro, quando os Caílel hanos le
vantáraó o fitio. 

Todas as noites mandava elle ac
cender muitos fogos nos altos da Vil
}a para dar final ao Regente, de que 
alli eaava o mais fiel dos [eus fervi
dores , prompto a feguillo em todos 
cs detHnos~ Reparou o Rei de eaC
tella na conrinua'Ça6 defias luminarias, 
e perguntou ao Sarmiento quem Ceria 
o author daquelles finaes·, a que fe 
Jefpondia com outros femelhantes no 
Palado Real de Lisboa. Dizendo Pedro 
Sarmiento, que entendia fer D. Nuno 
A Ivares Pereira : O Rei, defcobrin-

do 

I 

I • I 
I 
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do o fundo da fua affiicc;aó , lhe tor- Era vulg. 
DOU 'I que fe admirava , de que fen-
do elle o Adiantado de Callella con-
íentUfe , que hum Commandante de 
cinco potros lhes elliveffe fazendo taes 
defprezos na fua face. O Sarmiento .. 
que Ce via neceffitado a defculpar a 
covardia propria., encarecendo o va-
lor alheio , refpondeo ao Rei : Que 
déB"e grac;as a Deos, ou ao Rio, que 
tinha na frente; que a naã fer elle .. 
o Chéfe de cinco potros o viria vi .. 
fitar dentro do feu pavilha6 real. 

Muitos cuidados entráraó daqui 
em diante a opprimir o efpirito do 
Regente pela difficuldade do remedio. 
Hum delles foi a pl"ifaó , de que de .. 
fejava refgatar a Diogo Lopes Pache-, 
co, que viera de Cafiella com os fi
lhos oHerecer-(e no feu fervic;o. Defi.e 
fe livrou elle pela troca, que fez com 
D. Joa6 Ramires de Arelhano, que ti
nha prifioneiro; e em recompenfa da 
fua fidelidade rellituio a Diogo Lopes 
a honra, fama, e fazenda 'I de que o, 
privára o Rei D. FernandQ. Outro. 
maior foi o da traikaõ in~entada por 

D. 
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Era vulg •. D. Pedro de Calho ., filho do Conde 
de Arrayolos ., que guardava a pórta 
de Santo Agoftinho com huma trópa 
de Cafielhanos do partido antigo do 
mermo Rei D. Fernando , e ajufio\l 
dar por ella entrada ao de CafleHa:. 
Joa5 Louren'jo da Cunha" marido da 
Rainha D. Leonor., que roube efia 
conjura<;a5, quando efiava em ~rtigo 
de morte·, a revelou ao Regente, 
que ajuntou com a aaividade de a 
diffipar., a clemencia indiGvel do per
(}a5 ., que' deo a D. Pedro contra o 
clamor geral de todo o Povo. Sobre 
todos intoleravel era o cuidado de re
mediar a fome, que hia chegando a 
Cidade aos termos de fe· perder. A 
efle perigo acodio Deos., que fendo 
fó quem dá, e tira Imperios ., netla 
occaGaõ naó quiz Portugal fugeito a 
domínio efiranho" e defendeo a nolfa 
liberdade com os esforços do [eu bra
GO, como fe hirá vendo no dí[curfo 
deíta narraçaó, ainda que contraida. 

Principiáraó a picar no campo 
queixas contagiofas acceleradamente 
mortaes , que pozeraó em confierna

~aõ 
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. ~a6 O Rei , e os feus Generaes. Enas Era YUJc~ 
o obrigára6 a tentar antes os meios 
da negocia~a6, que os das armas, já 
prevendo que poderia reduzillo o mal 
a termos de levantar o fitio. O Re-
gente na6 '1uerendo ter por índifferen-
tel ')uaefquer propoílas, Ce difpôz pa· 
ra ouvir as que o Rei determinava 
mandar-lhe fazer. n,f Pedro Fernandes 
de VeJafco , Camareiro Mór, foi o 
nÓmeado pejo Rei de Caílella para ena 
commHfa6 importante. Sahio o Re-
gente da porta de Santa Catharina. a 
()uviJIo ; e dle defenvolveo a perten-
ça6 do Rei feu Amo á nolfa Coroa 
bem firmada no feu cafamento ~om li 
Rainha D. Brites. Propôz.oJhe, que fe 
qulzeífe abater as armas .. ficaria com 
o g0gerno do Reino affociado de hum 
Fidalgo Caílelhano, que elle nomeaf. 

i ' fe para eífe effeito. Bem longe deaas 
idéas, o Príncipe refpondeo ao Depu
tado em termos vagos, e taó geraes, 
que nada figni6caR"em. Derrotou a for
ça do cafamento pela rotura , que o 
Rei fizera no feu Tratado;· de fórte 1l 

. que V elaf~o te'Ve de voltar come 
rOM. Y. l' ,eio, 
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E~_d vuJg. veio, Cem negocia~a6 , nem erperan~ 
'ia. 

Como nada refultou da conferen
cia, foi renovada a guerra ; e o Pin
cipe , que fe envergonhava, de que 
Ce dilfelfe no mundo , que elle na5 
fahia ao campo, e foff.-elfe os in[ul
tos dos Caftelhanos dentro dos mu
ros de Lisboa; efcreveo a D. Nuno 
Alvares marchafl'e com a gente do feu 
partido [obre a reta-guarda dos inimi
gos, que elle ao mefmo tempo ata
caria pela vã-guarda , para em hum 
dia livrarem de tantas calamidades a 
Capital do Reino. Affim di[corriaó os 
animos, quando o {:ontagio tirando a 
l'ida aos Chéfes mais importantes do 
exercito, entre elles Vela[co , Sar
miento , Cafianheda , o Conde de 
Mayorga, e o bravo Almirante Toar: 
o Principe de Navarra, cunhado do 
Rei de Catlella, lhe repreCentou naó 
tentaífe a Deos, levantaífe o {itio, é 
fe recolhelfe a Ca (lella, antes que as 
fuas fOHias ficaffem fepultadas-nos cam
pus de Lisboa. A- confulaó, ou a dor 
40 Rei foi ta6 viv-a, que a defaff~ 

-gQU 
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gou em gemidos; o feu fentimento., Era Yull~ 
ou a fua indignaçaótalS grande., que 
a refpirou com o protefio de deCejar 
vêr o aífento de Lisboa lavrado a fer .. 
ros de arado. 

A fua trHl~a., e o feu pejo tu .. 
do o Rei quizera efconder em Santa
rem; mas a efperaO(ja de dominar Por
tugal algum dia ., o fez tirar a públi
'o por meio de muitas Cartas infi
nuantes ., com que rogava aos Gover .. 
nadores das Praças do feu partido fc 
mantiveffem nclle firmes., em quanto 
voltava a Cafiella a reforçar-fe. Oe· 
cu pado em fim do humor melancolico, 
que lheagitavaõ tantos efpeélacul08 
trifies, quantos encontrára em Portu
gal naó efperados ; elle fe reColveo a 
fahir do Reino., aonde viera fer tefic," 
munha do delhoço das fuas armas., 
fem conCeguir nada digno de qualquer 
Capit-aõ., quanto mais de hum Rei taó 
poderofo fobre hum Efiado taó fraco, 
ainda mais debil por di vidido. Elle fc: 
foi; meditando, que já mais Princí. 
pe marehára taó abatido como eUe 
ncaa Cabida de Portugal. A Cua trHlc:. 

PU za 
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Era wJ,. za defcoberta no rono fe communt,J 
cava aos Grandes 't que naó podiaó 
'eCcufar-fe ao Centimento na perda dos 
-parentes , e amigos : [entimento do
brado pela companhia dos cadaveres t 

que levavaó embalCamados com fal 
pa ralhes da rem [epultura nos jazigos 
dos fcus Maiores. Nada fe via neíla 
retirada t fcnaó o ajuntamento nume
rofo de hum Reino grande, mais em 
tom de acompanhar hum enterro ce· 
remonioro 't que de conquitlar buma 
Coroa brilbante. 

N ena figura chegou o Rei D. 
J oa6 a Sevilha 't aonde teve por con .. 
veniente naó deCabuCar a credulidade 
dos feus vaífallos com o ufo't que el
le dava ao titulo de Rei de Portugal. 
Para melhor os entreter foi pl'ovendo 
em Fidalgos Portuguezes os empre
gos 't que do tempo do Rei D. Fer. 
nando enavaó vagos. NeCles exerci· 
cios 't ainda que com mais de appa
reneia, que de entidade 't D. J oaô de
faffogava o animo para o diCpôr á 
continuaçaô dos feus projeétos. quan
do fc lhe offerece1fe occaúa6 mais o~ 

~ ~~ 
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"oftuna. Ora deixando nós ao Rei de Era vul,. 
Cafiella luaando com as imaginac;6es 
trilies dos feus infortunios , levemos 
a· memoria a lembrar-fe . dos alvoro.-
t;os rlaufiveis de Lisboa. 
. VialS os nolfos dos muros, e na& 
entendia6 os movimontos dos Calie
lhanos no feu campo ao tempo , em 
que eIles fe difpunha6 para levantar o 
'útio. Na noite os defenganou o fo.
go , que pozéraó ao arrayal , e ar. 
fuliou a D. ~uno Alvares em Palme
~, entendendo que a Cidade fe abra
zava. Na manhã foi completo o gof
te>, quando os vimos pelas collas em 
retirada y·ergonhora. O Principe Re
gente tranrportado de hum prazer re .. 
ligiofo t coneo ao Templo feguido 
cio Povo , para mollrar na acçaõ de 
graças, que hia render ao eeo, co
mo o levantamento do filio era hum 
effeito menos da fija ambiça5. , e da 
fua gloria, tlue da rua piedàde, e da 
f~a efperança em DeDs • .os Minillros 
do Evangelho para nos perfuadirem a 
grande obri;gaCJa~, em que eo'avamos 
ao Dominante Supremo dos llDperio~ 

dé ... 
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I!r. fuI,. déra6 todo O tom de horribllidade 3CJ 

rifco , em que e{livemos de fuppor
tar hum dominio e{lranho : Defgra
c;a , que elles reduzíra6 a ellado de 
muito mais· odiofa , que nós naquellct 
tempo imaginavamos. O Povo con
fundia o goflo com 01 allaridos dat 
fefias, e dos vivas, que entoavaó em 
igual ponto a clemencia do Regente, 
a (ua fortuna , a fua gloria , o feu 
valor. 

O 6deliffimo D. Nuno Alvares 
Pereira, impaciente por fe congratu
Jsr com o feu Principe ., na6 efperou 
que a Armada dos Caflelhanos fahifre 
do rio para palfar a Lisboa. Elle fe 
embarcou em huma falua ., e Ce pôz 
furto na bocca do Montijo até horas 
de meia noite, donde parti o a toda 
a forc;a dos remos. Quando fe vio 
no meio da Efquadra inimiga man
dou aos feus trombetas ~ que tocaC· 
fem. Os Cafielhanos confufos Ce pozé. 
raó em armas;. e defcobrindo a falua., 
de todas as náos Ce perguntou quem 
paífava. Foi·lhe refpondido ., que o 
Fronteiro do Alem-Téjo D. Nuno Al-

va-

• 
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tares Pereira. Como fe o écco de fie Era vulg •. -. 
nome foífe hum trovao horrendo nos 
quvidos dos Caílelhanos , todos de 

'=' repente emudecêraõ, e nao houve 
quem lhe impediífe a paifagem. Q,uan
do foi hora competente defembal'cou , 
marchou em direitura. ao Paço , e 
dado aviCo ao PritJcipe., correo are
,ebello á [aUa , aonde lhe laneou os 
braços, e fe uniraó os c()raGóe~., que 
ligára o amor. 
- A vinda de D. Nuno foi acom
panhada das demonllrações da nota .. 
ve! inelina<;aó, que ao Regente mof ... 
travaó os Póvos na concurrencia de 
Ihé offerecer cada qual quanto pqífuia 
para os gaílos da guerra, Ce ella coo
tinuatre. Efta feliz díCpofiçaõ a favor 
do Príncipe era hum camlol1o aberto 
para elle ir dandopaífos á Coroa. D. 
Nuno aproveitou a occaÍlaõ para o 
perfuadir : Que fe os Portuguezes Co 
lhe unia<$ por amor, que era jufio li .. 
gallos mais com os vinculos da Reli .. 
giaó no fagrado do juramento folem .. 
oe de fidelidade, que elUmul.a os ho. 
mens a fazer-Ce infeparavcis dos (eus 

" So-
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Er, ,uI,. Soberanos: Q.ue em Lisboa e(tava~ 
tantos honrados , que de neceffidadc
fe haviaõ dividir pelos empregos do 
Reino ; outros ainda na6 muito fir
mes na conCervaqa6 do partido da li
berdade; que a huns , e outros era 
juClo te\los a ffuílados com o temor 
de fer perjuros: que o meio de eOIl

faguir ene projed:o fem reparo, ellc 
o entendia faeil na propolla do mo ... 
do por que Ce havia continuar a guer
ra; para o que convocaífe a Nobre
za , e Povo , o Principe lha fize{[e.; 
que e\le ental> moveria o affumpto do 
juramento, que fe lhe reprefenti;lva 
indiCpenCavelmente necelfario. 

Sabia o Princire. que quanto D. 
Nuno fallava eraó affeétos emanados 
de hum coraGaõ candido; e convindo 
com ene., mandou convocar as gen
tes na Igreja de S. Domingos, aoo· 
de lhes fez efia pathetica faHa: V 6s 
fabeis, Patrícios amados., e compa
nheiros fieis, que por morte do Rei 
D. Fernando Eu quiz deixar o campo 
livre aos pertt!lldentes da Coroa., e 
embarcar ... me pa~a Inglaterra, até vêt 

o 
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e~ en.do dos negocios do Reino : Vós Era vulgo 
mo impedifies temerofos de vos fu. 
geitar dominlo etl:ranho: vós me vio., 
lentafies a dar palavra de naó abando-
nar a Pauia : vós me rogaA:es para 
acceitar o Governo até fe encherem 
as condições do contrato do cafamen. 
to do Rei de CaA:ella, com a' Rainha 
D. Brites: Elte na6' teve paciencia pa-
ra o efperar: Rompeo a fua ambhiaó' 
no defacordo de faltar á fé de Sobe-
rano na }'rifa6 de meUs irm~os os ln •. 
fantes D. J oa5, e D. Diniz ., na de 
feu mefmo il'ma6 o Conde de Gijon 
por fel" caCado com huma filha do Rei 
D. Fernando ~ Entrou no Reino ar
mado, e o tratou como inimigo: 
Vós o acabais de vêr no cerco, que 
pÓz a efia Corte: Eu a defendi com 
a força do '\loiro braGo : mofirafies, 
que fois Portuguezes: Elle aeixou en~ 
tre nós partido grande., que nos deve 
ter acautelados: Elle voltará no ati· 
no futuro ao empenho ., que forma na 
fua idéa fer o ponto mais e(fencial da 
fuahonra: Vós entendo e(lares firmes 
am fufientar O da liberdade, Pilra qu~ , 

. . '. Eu 
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Era Yul,. Eu offerec;o o fangue, e a vida: Cha .. 
mei-vos para vos dizer., que ha de con
tinuar a guerra., e que fó de vós de
pende arbitrar os meios para a fazer
mos vigorofa. 

D. Nuno Alvares Pereira tanto 
que vio o pairo franco para avanGar 
a fua idéa., foi o primeiro em faHar, 
e depois de tecer elogios correrpon
dentes ás boas iritenç6es do Principe, 
accrefcentou : Q,ue a primeira acça5 
com precedencia a todas as outras, 
devia fer hum ado folemne feito no 
Senado da Camara., pelo qual juraífem 
fervir com fidelidade ao Principe to .. 
dos 0$ que o reconhecêra5 Regente., 
e elHmavaó Proteétor : que para a 
refoluGaó dos mais negocios civís., e 
Militares. fe coovocalfem Cortes pa
ra a Cidade de Coimbra· 00 princi .. 
pio da Primavera., aonde os Póvos do 
Reino tomaria6 pelos feus Procura
dores as deliberac;óes mais conformes 
á manutençaó da liberdade. Applaufo 
ulliverfal mereceu a propoaa de D. 
Nuno; e defiinado o dia feis de Ou
wbro para o aé\:o do juramento , CI 

pa-
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pata lugar c1elle o Palado da Aleace- Er. vuJat . 
va, cOm affiA:encia 'de· muitosPrela- . 
dos, de muitos Fidalgos da Corte, 
e do Reino, e de hum concurfo nu
meroro " Ce celebrou a ceremohia au-
gu{la, prefente o Príncipe debaixo de 
hut:n doce! magnifico, que acceitou 
o juramento, e já com apparencias de 
Rei, . todos lhe beíjáraó a maó. 

Coroou o Regente eA:e ado com 
as avultadas, e copioras mercês ,que 
fez a todas as pelicas, que mais Ce 
dHHnguíra5 na defenfa da Corte, pa
ra que os premios prefentes eflimu
laífem os efpiritos a obrar no futuro 
outras gentilezas, que os mereceífem. 
femelhantes. D. Nuno Alvares, que 
naõ queria perder tempo., fe reco
lheo logo para Evora a difpôr os meios 
de fazer refpeitavel a fua Provincia. 
Elle deixou aconfelhado ao Príncipe, 

. que fahiífe de ~isboa em figura de 
quem hia picar a reta-guarda dos eae
telhaDos" e perfeguillos na retirada" 
quando já elles iria6 chegando a Car
tella; porque de Ce deixar ver affim 
ás Prafias contrarias, ou indifferen. 

tes, 
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Bta wl,. tes, poderia trazer algumas á fua de
voc;a6, como depoIs moftráraó os fue
celfos. 

C A P I T U L O VII. 
Das expedifões que fo feguiraõ depoli. d~ 

/nJantamento do fitio de Lisboa, fi . 
comofora6. convocadas as Cor-

. t~s tk CoimDra, 

O PRINCIPE Regente' na E(lremadu~ . 
ra, e D. Nuno Alvan:s Pereira DO 

Alem·Téjo. naõ quizeraó " que a Pa
tria os viffe odoros •. Sabiraó ambos 
ao mermo tempo a f,ugeitar algumas. 
das Praças ob,edientes. a CafieUa; mas 
0& primeiros paffos do Regente, que 
marchava huma noite a furprender 
Sintra com o Arcebifpo de Braga" o 
Conde de Neiva, foraó detidos por 
huma tormenta taó horrorofa , que o. 
fol''iOu a retira\' fem'profeguir na em
p,na , que lhe era importante, por 
eaar Sintra taó vHinha de Lisboa, e 
a fuaentar por Caaella o Conde do 
Cea D. Henrique Manoel. O pezar 

que 

.. 
I 
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que lhe caufou e{le infortunlo., brc.. Era yulg. 
vemente o fuavifou com a refiaura-
ÇãÓ de Almada., que lhe abrio as por-
tas., e molhou o zelo ., que tinha pe-
lo feu ferviço., agora preferido á coo
fervaGa6 de vinte refens honrados ~ 
que o Rei de CaRella levou da Villa 
por penhor da Cua fidelidade. O Re-
gente fez aos moradore.s as mercês, 
que merecia a delicadeza da que com 
elle ufáraó no tempo do li ti o, ., e nef .. 
ta entrega; entaó· facrificando-fe a 'fi 
nos feus córpos; agora oH'erecendo 
por vié\;ima as almas nos refees dos 
filhos. ' 

Elle Ce fazia preA:es para ir fobre 
Torres-Vedras., quando os paizanos 
de Alemquer o rogáraó quizelfe em 
peífoa marchar áquella V illa., que e.1-
les deCejavaó pór na fua devoçaó. Pa. 
ra naó 6car inutil a primeira reColu .. 
Cja6 ., dividio a gente ; parte para o 
Ceguir a Alemquer; outra parte para 
principiar o fitio de Torres ás ordens 
de Joaó Fernandes Pacheco. Na6 po
de Alemquer fer levada de furpreza 
çom o favor da paizanage, porque 

che ... 
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Era vulgo 'chegára6 de dia os barcos, que Cán .. 
duzjaó a trópa do Regente. a que fe 
oppôz vigorofo o Alcaide Mór Vafco 
Pires de Camões. Fortificou-Ce o Prin. 
cipe no campo, e mandou intimar 
a entrega ao Chéfe , que refpondeo 
com a defenfa gentil de feis Cemanas, 
em que Ce deraó muitos, e viCl:ofos 
combates. Em hum deJles perdeo a 
vida com alentos genero(os D. Af
fonfo Henriques , irmaõ baaardo do 
Conde de Traf1:amara, que feu Pai 
o Infante D. Fradique tivéra da céle
bre Paloma , e nilõ deixou geraçaó, 
que pela honra de deCcender de hum 
Infante , multiplica1fe a vileza de tal 
Mai. 

A forGa dos combates, e o aper
to da fede reduzíraó o Cam6es a ca .. 
pitular a entrega com os A rtigos fe~ 
guintes : Que lanGuia do CaCl:ello a 
guarniGaó Caf1:elhana , e ellc o defen
deria pelo Regente em attença5 a ter 
fldo criatura do Rei D. Fernando, e 
caar caCado com a filha de hum Fi
dalgo Portuguez: Que fe voltaire ao 
Reino a Rainha D. Leonor fem tra .. 

zcr 
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zer Cafielhanos , poderia entregar- Era vuJ,., 
1he a VilIa, por fer pertencente aos 
feus Efiados: Que o Regente poria 
110 CafieHo guarni<jaó Portugueza 't 

mas que o Alcaide Mór elegeria os 
Cabos. Com efias c1aufulas entregou 
entaó a Praça de AJemquer o Gallego 
Vafco Pires Camóes forGado pela ne
ceOidade , com a intenGaó perverti-
da; mais facil a fer ingrato ao bene-
ficio , que perder a conjuntura de fe 
molhar officiofo a Cafiella. 

De Alemquer marchou o Regen .. 
te para o fitio de Torres-Vedras, 
'lue fe fez penofo pelo rigor do In
"eIno, que fobreveio. A Providencia 
que parece guardava no feu feio ena 
Reliquia do Santuario dos notfos Reis 
fideliílimos , a prefervou de hum fim 
defefirado debaixo dos muros defia 
Praca. Ponderava o Rei de Cafiella a 
pouca apparencia de lograr os feus 
defignios ; e como via a difficuldade 
de os confeguir por força das armas, 
refolveo-fe a tentallos por meio da 
perfidia, a. todos os homens efiranha, 
~m hum Rei abomina velo Para efie ef. 

fei-
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Era vuJ,. feito, ene imagina o modo de arran~ 
car do mundo o nolfo Regente.. que 
lhe formava o maior obfiaculo ás ruas 
pertenç6es. Parecelldo·lhe expediente 
reguro valerw[e do mermo traidor., 
que em Coi mbra lhe quiz tirar a vi· 
da, e por te làlvar tomou o partido 
do Regente, agora o perfuade a amon. 
toar as infamias, e que mate ao Pro. 
teétor o homem refugiado., que quiz 
matar o [eu mefmo Soberano. Efic 
era o Conde de Trafiamara., entaó ar. 
iifiente na Cidade do Porto., ao qual 
o Rei de CaHella efcreveo a Carta 
feguinte: , 

«. Que elle devia lembrar·[e, que 
']t alem de valfalJo., era [eu primo ir
li maõ; duas razões., que o obrigavaó 
li a fervillo contra os [eus inimigos: 
li Que elle naó ignorava., como o 
» ma.ior de todos era o Mefire de 

.,. A viz , que tinha a confiança de dif. 
,. putar a rua mulher a polre de Por
,. tugal: Que Ce efqueceria deturlo., 
») tê elle Conde qaizelre matar o dito 
,. Mefire., o que lhe feria facil por 
» efiar efiimado confidente dos Por,,:, 

Jt tu-
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,.\ tugueze'il : ,QiJ~' no mtlnd'o naô :r~ Er"vul&~'i 
li lhe podia fazer maior (ervic;o, qu~ 
'#executar eRa morte,' e por Uro' o • 
.: pren;ios feri aó' ta~ha<fo5 pela medi~ 
li 'da da rua eíl:atura': ' Que Ce apre1far .. 
,. fe em' abrir êíl:a pórta para reen:. 
• trar' ria fua amizade', 'que lhe prel 
,. parava' a maior '.fortt:in~, ; porque o 
I fúblimaria ,ao 'primeiro homemd~ 
,. Hefpanha o Réi , q:ue nunca {erIt 
I;'ingrato para dél::çtr'de ~onfeffàr; 
Jt 'que ao Conde' de Tra-fiamarâ deviA 
,.' o ·Reino de portugal.'» -Recebida eC
taCal'ta; el"quecluo :'oCohdede quen\ 
~ra ; arraílado dJs prbmeffa$ de ~u~ 
Rei injullo;: lifongeatjO' de 'vlis ,efpeoli 

ianças ~ naó fe C<lntenta' ró com'en~ 
ttar nasinteriGões do Rei de Calletla, 
Íéna6 que alfegurando involverrrellas 
aos feus ·amigos, e criaturas, opdem 
~erto ., :em que nada mais falta qu~ 
burcar a occafiaó para'decqt'aro ~e~ 
ignio ... , . !, ,; I 

-I -Sem perder t~~po fahici o :Con.i 
d~ do P<?rto, e chegou a~ cãmpo, ccini 
fCínblante, d~ que, vinha obfequiar 0, 

Regente; i' aBiftindo .. the I D() fi tio-' d.r 
. :fOMo r. Q, Tor-
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Ira ~'" • Torres •. A alJiança já contraida cem D. 
Brites de çaftro lhe facilitou com mo"'! 
picar a feu irrnaó D. Pedro de Caftro, 
já traidor no fitio de Lisboa., e benk 
gnamente perdoado, como fica dito_ 
as inten~6escom que feguia o Regen~ 
~. Trouxe mais á fua fac~aó a Joa6 
~ffonfo de Baeza., Gallego favorecidQ 
do Rei D. Fernando 't e ao Afturiano 
Garcia Gonc;aJves de Baldez, que era 
alentado Cavalleiro, mui de{lro DQ 
Jl)anejo dos cnallos. Efles foraó Of 
conjurados., que andavaó efperandQ 
~onjuntura para a fua atrocidade., que 
#izeraô faber a J oaô Duque ., AlQlidc 
~1(jr de Torres, por m~j.o de efcrito. 
Plettidos nas fétas, qóe arrojavaó 4 
J?ra~a, para efiar prevenido a recebel~ 
~os d,epois de a e.xecútarem. O Regen
te etlimava muito ao Baeza., que o. 
aco,mpanhava., quando fahia ao campo 
• ~av~Uo., e para moflTar deflreza .. 
"inha de longe vibrando a lança até a 
~ponta~ .os peitos dó Principe, e eu. 
taá com velocipade a, abatia. 
,Depois da cO,njuraçaó praticava el-. 
k efl.as. 4e(lr~ ~a.a ~is frequeo-; 

ciC. 
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~l"·""I .ij d\'. pl'ifaÕ!';repentina de,·taê! .pé~ 
toat- ,: jgoor.adosos mOlivbs , 'Caurotl 
tal, medi:) 'nos '(!oojol'ados, :.que .(). COn4 
d'c:de T,ralílamarafem acordo: Ce- r~ 
fúgiou; na Praça ,; o Baeza; e D; Pé
dtlO! de Calho fug(raó para -Santarem ; 
4:&ldez; .. :que efiava na guarda' com 
4i'\'ntaó Vafques ;qe Almada foi por.. cl .. 
Ie pr.efo;, :poílo a tortnenth·.; 'cOIlfef
{OD ~ todas cS-.)(lirclmftancias da canjo!. 
l"açaõ ,e 4. viílada. Praça.fe lhe dto 
~.vo; fdg();lento.~: O barbatol Aloaide 
lylór defpicou efie ·cafi igo ~uH~ • rtJan~ 
darido c01;tai', as ,mãos ; e os narizes ~ 
foi" :prifioneiro, , que tinha' no(foS: na 
~liUa .,. eê pendurados efies deRroços 
lia> impiedáde ào. percoGo de hum", O 
Clahdou· ao :eampo com efie preftnte; 
Osnoífos o grflti6cáraó, mettendo; os 
Ptfielhanos: lias: Jnílrumentos de ar,j 
rójàr pedras,: que QSarrameçavaõ á mu.J 
ntlha.,.aonde 'fe ·.efmagava6: Bríncosj 
elD' que. Ce.! exercitava a cólel'8-'" qu:m~ 
do.fe.·dovia .dar 'lugar á.ira:"'r .. - : 
« I,i', Séguír.a.ó-Ce :a. efies infortunios ., 
grande invernada. ~,_ que, fob,reveio .., '. 
impedia as opera55es do fitio ; o def-
. A. LJ pra'": 
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pY.3i1et·de Vatcn Pirési de <Iam6eS:tor~1 El1ô",l,f1 
!lar "a levantár-fe com;a Vilfa de Atem':', 
'lu~rr '; 'o :defgofio'de AffonCo ;LopcSt 
de, :r~xe"a.;, CommandtUlte, de TCIlT~~ 
Novas". cqm Diogo: Gomes Sarmlen~ 
f!9. '" qu~ o .era de Sant'arcm., ,dono .. 
ur-em ,huma partida Jlo6'a' ~ e i prende, 
~m .o Me Cl re de .çhrHló: D~ l~opOl 
Dia,; de Spu[a , ~,q ,Pri:ot ! do lÚ.Tafa 
~hr~ro Gonc;alves Camello: :Mo.t~vos~ 
q~e.,' obrigávaõ o Regenttlla·le.vantait â 
~tiq p,ra .ir ás Co~tes,de Goimbra. ,: o 
p~epllrjlJ:..fQ para a ijQr-nada :, ~-em ,que Q 

"ei~ar,e'moJ occupAdo";:',porqUe '.dbve. 
mos; referir os fucce.1fbsde,' D.,PNooo 
".1vares 'P~reyra nQ,AleQi~TéjoJ, qu~ 
prilldp.ianQo felices ÍJ pda ;meCrna ;Coo ... 
~oél:Qra do tempo·,., e (dos 'negocias 
fora6at~lbados. :",:' :;;;,!i; 

LogQ.que D. Nu.no ~hegQu:a:Evoot 
~ coooeb~o .penCamentos de fé fJzel' 
f-enho.r dos Caflellos,. ide' ViJla.Viçofa:j 
e. de .. Po~~l p~los: terem .por Callellà. 
dous Fidalgos ingl;atos" áb ;.Princi~ 
Regente,: na pdtneirtt ·\Hllàó .Com- ' 
~eodador Mór Vafco 'Porca Ibo .;;; nlf 
fi;gunda Fernaó GpPrl&lves·.d~·r.sdl1fa.J 

, ' ' Ha.-
1." . 
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~~:vuJ,." Havia em Portel hum Clerígo' cl1àma: 
do jo1.6 Mattheus, que folIria impa-' 
ciente a infidelidade da fua ·P'littia ~ e 
que a guàrneceKem Cat1:el hanos. Et. 
Ie (c refolveo a JibertaIla ., e tirando 
em cera. o'molde das chave~ da porta 
principal, :veio a Evora, é o offere
eeo à D .. Nuno' para re fazerem por 
cne novas chaves,' que levou, deixan .. 
do, !juflada 'a noite para li empreza. 
Foi grande I. o got1:o do nofl'o Chéfe na 
offerta do mermo, que defejava; e 
iihindo de Evora, foi efperar na Tor
te das Coelheirosa hora de marchar 
occulto.Chegados a Portel, o ele. 
ligo ,que et1:ava á ·I'erta com os reus 
amigos, abria ~ porta, por onde en .. 
t1"ouD. Nuno :com a fua gente; mas' 
fendo fentido dos Cat1:elhanos, fe tra
voa hum difputado combate, que foi 
vencido, e ganhada a ViIla. O Soura 
entregou o CaRello por tapitulaça6 
Jialvas ·as vidas, e permittida a paffa" 
gem para CafielIa • 

. . Divulgoú-fe e(fa noticJada fur
preza de Portel pela Provinda, e ena 
fez l~mbrA1 em Villa"Vi~ofa o enga

no 
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no de outra fcmelhanté' ." traGada de !'fI wJ~ 
mÓdo., que nella infallivél,mente hávia 
perecer D. Nuno, oob'jeél:ó do ódio 
éntranhavel de Porcalho., Ce naqüclllt 
noite, o na6 guardára a' Providencia 
para depois lhe dar formofos dias. Fin-':, '; 
gio o perfido huma Cartà em ~óqt.e' 
dê varios vifinhos., que pedia6 ~' D. 
Nuno marchaffe a tal hoti á pórtá. 
da torre., aonde enes o efperávaó pará 
lhe dar entrada. Havia da torre á p6r'" 
ta hum pafiàdUro com màitas (etei:.. 
Tas ., por onde podiaiS fc( arrojada( 
grandes pedras ., e aqui efperou Pór'-
cálho os convidados bêm, ptevéniâti 
para os efmagar na entrada. ,Em q~an~ 
to .a nofta gente Ce apeava, adiantá" 
ra60fe Fernaó Pereira, irma6 de D~ , 
Nuno., com hutn ,criado, valetofo l" 
o célebre Alvaro Gonçalves Çoit~dd 
para examinarelU a entrad.a da 'póÍ'taJ 
O PO,rcalho., qUe entendeo fer D.Nu'; 
no., fez lançar tal tempenade dé pé:J 
dra!, que Fertlaõ Perelta ., e o reli" 
criado ficáraó logo mortOS t. e o Cól~ 
tado prifioneito. Seiltio 1). !'tuno i 
morte de feu irmaó, e como nàÕ' ti' 

oh. 
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E~~, .ul,,,". nha (or.c;u para levar aPraGa,á trca~ 
la vifia,., contentf!u-fe com· mandar· 
pedir o cada ver de, Fernaó Pereira, 
~ue veio enter"ar no Convento d~ &tá 
Francifco de Eílremoz. " 

13 8$. Em quan~o no Alem~Téjo fucce-
dia5 ellas c~ufas., o Regent~ deter-: 
minado a leva.ntar o fitio de· Torres
Yedras, mândC?uatltes 'I qu~'() Arce
~ifpo ,de Braga ma~chaÍ1e ,d?,.campo 
co~ . hqa parte d!l gente a, Co~mbl'a 
p~r~, elle ' o !eg\lir depois com o reC. 
~o fem tanta . op~ífilÓ dos póvo •• 
'J'inha"Cç fdtp. avifoj a D. Nuno A lva
tes ,p~ra vir a Torres " e éom a {lia 
(he~~da fe determinou o dia quinze 
de Fevereiro para o da partida ás me
rnoraveis Cortes de Coimbra" aondo 
te .decidio o negocio, da nolfa liberda-'. 
4e. HUtll<l folell1l1iillma procHfao com-. 
pofia .do CabiJo, Clero, e Religiões 
fJlhi~ a reci:ber ao Príncipe em triun
{O., que fe fez mais plaulivel pela nu
JJ1e'rnfa ,rnulti~laó d~ meninos., que a 
prr:,cedia " Je indo os ares com ellas 
~.ozes fooM3S ,: Portugal 't Portugal, 
vi Vi o no1fo Rei D. J oa6, em boa, 

~'. . ho .. 
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~ra, venha <) a.~lfo Rei. CQm; o ,aton ... , Bt!, v,!d,. 
ucimentor de' Evora ao mefmo iell1-
}!O quiz O~O~ mo{l;rar·nos , 'que; elle 
ppzera eRas: .pal~_vras na hoca I.b:i i11-
DoccpciasdeCoi,mbra. Quando: eIlas 
afflm davalS .. 85-: Qoas vindàs, ao futuro 
~loDarca ~:hIJOla: JlIenina; de pito me";. 
~es " filha. de ,E(levaó Anncs' Derrea-. 
<lo 't que ~aa.va:.no feu berço ,em Evo~ 
J1ll • dei~j\ngpJ~ra os b.raci,nbos, Co,Ul. 

J}lovimeptor: d.e a!yoroç(}, ·dHfe, em V~1ó 
c:;lara atqd9s perceptiveL: Po.rtu'gal '.,: 
PO\';tugal por eL Rei, D. J oao, E. náQ 
fal1Ç>u mais 'at~ fl,o,tempo babil da na
tpreza, a que, el1taQ el~vouaordeal', 
Q feu ~uthor S~premo.",: . 1 

_ : Vleraõçoncorrendo a COllnbl'a 
osTres Etiad~~ : Jo' Re:ino ~ qqe, ha-: 
viaó formar'as Cortes., :e'fe acháraõ 
p,refentes,pelo, Eçdelial1ico (hzeP(e,~ 
lados ; gr~nde Hl,lantidaqe de Nobrez~ 
que todo, fe COJllprortlctteo ,em [deI)"; 
1:.a e dous voto~ da' rua cl.dlc; f. p_t!'~ 
1';\ do ~9V,o. ('J!]Cgent~, e hl'111 Procu") 
radores. Ant~s de fe ,el1trar 113S S('~ 
çóes,. todQS . p~ EHad~s <:.~II feri :";;õen~ 
tre fi, e l:lnif9,rllJemclltc alH~nt{<raã 

rOt' 
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El'J yulJ. por baze a exc1u6va total dos Reis d~ 
CalleHa li nolfa Coroa. Depois fe de-
terminou , que indifputavelmente Ce 
havia proceder á eleiGa6 de hum Pril1~ 
cipe Portuguez, que revellido da Di..: 
gnidade Real fe plantaffe na' téfla do· 
feu Povo, lhe adminifhaífe jufiiça, 
e o défende{fe das invasões de feus~ 
inimigos. EntráratS os partidarios a·' 
defcobrir as fuas incllnaGões ate entaõ' 
rebuçadas no temor, ou na politica.r 
D. Nuno Alvares Pereira, que Cabia' 
ufar da. fegunda , e na6 conhecia o 
primeiro, na frente dos Prelados , c' 
da maior parte da Nobreza, fahio; 
por elles a campo't e abertamente Cc; 
t!etlarou pelo Meflre de Aviz. Mar-, 
tim Vafques da Cunha, que pe]a fua' 
~uaIidade fazia huma grande róda de' 
parentes ~ fuflentou com todos a VO:J 

do Infante 0.Joa6, preCo em CaGel
la , por fer filho legitimo do Rei D. 
Pedro , e de D. Ignez de Callro ; o 
que fuppofio, naó fe devi'a entender 
o Throno vago. 

Outros entendiaó, que a eleiçaéS 
de Rei devia dilfel'Ír-fe, em razalS dct 

fal .. 
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l~ltárein Procuradores das murtllS Vil- Ernulj.. . 
las , que el1:ava5 por Callella: :' que 
entre tanto continuafIe o Meílré na Re .. 
gellda , até que os fuccefIbs podefi"em 

. melhor qualificar as refoluçlSes. P(). 
rêm eíle partido , e o de D. N un()' 
Alvares nalS toleravatS, que fe propo-
2Cfi"e para Rei em contrapofi<;aLS d() 
de Callena ao Infante D. J oaó , que 
eJ1e tinha preCo em reu poder. Elles 
dizialS , que por eíle motivóvalia 

. tanto a eleiça6 de D. J oaô .; como 
collocar' no Throno huma fal'<;ada Ma.; 
geltade: Que efie era o meio de fa
zer o Infante mais infeliz , ou pela 
perpetuidade da prifaõ, ou peJa via-' 
lenda de huma morte deshumana. 
que em· qualquer dos cafos deixava o 
Reino no mefmo, ou peior el1:ado. 
Os Procuradores de Lisboa defcarre
gílvaó hum golpe, que dava em que 
cuidar o, reparo no protello" qu~ fa~ 
ziaó, dé que a fua Cidade, e Sena
do naó reconheceria outro Rei , re
nal> ao MeA:re de A viz. 
. E(lc Príncipe, por todas as foas 
.c~6es a titulo jufio chamado de Boa 

me-
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ErpuJ.. memoria , já mais 'quiz ébnfentir';: 
que na fua prefenera (e trataffet» eRas: 
materias, para que o refpeito deHa; 
ijaó pf:rturba{fe a liberdade dos que, 
tinhaó voto deJitlerativo. Elle Ce fa .. 
tisfez' de compromettet todas as ra-~ 
zões do, feu direito á Eloquencia do 
Doutor J~õ das Re~ras ~ Orador cé
h:bre • Jurifcnnfulto profundo" ho
mem excellente , dotado de arte, c, 
de fqrGa,,: ·bem vHl:o .nas Leis ,. de que, 
fe faberia val~r para firmar na autho-. 
tidade dellas a preci(aó juíla de eleger. 
hum Rei ,que de(cendelre das Prin
cipes , qu<, antes reináraõ em Portu-: 
gal. N6c; vamos a ouvir a fuílenta
çaó do Direito do Meílre de Aviz D. 
Joaõ á. Coroa de Portugal neíla 

,',ORAÇAQ 

Do DríutorJoo6 das RelfraJ· ruita
da na primára &cfaõ das Cortes 

, de Coimbra. 

SENij:ORE'llt Fidalgos ,'honradas per
Coas, que infpiradas por Deos aqui 

vos 
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\rOS ajúrita/les·~ pará com ô feu foc- Er.àwJ,;: 
corro .tratarmos huma ·das materias 
lDailSimportantes, que 'Cte1n fobre Nós 
attentos os olhos de todo o inundo': 
Trátarmos' de huma guerra fórmida
~el , que nos ataca.: refolverrnos íC 
'Por mnrte 'do Rei D. FerIla~do , ul
tlmo. Varao Clds 'nofros MonarciS .pri
mitivos ~ ficou o Throno vago, Ca6 
os dous' pontos altos, que vósvio';' 
des debater.; . e· fobre 'que· euefpero 
faGais 'à jll/liGa de me ouvir~' Eu nali 
me contrairei fómente a elles Dara os 
feparar',e . di[correr com' di viC;O. Eu 
abraçár.ei ém hum todo , quanto \/6$ 
defejareis ádver-lii, e da producçaó 
das minhas provas' tirHeis tao claras 
as· dedúcç66s ,que 'defl~rrada~ as dú
vidas " ;6que ; faeil c0l1duzir-vo5 ao6m~ 
para que' vos tOl1gregafles , (em o ef~ 
crupulo de teres as deeis6es por mal 
penfadas pela falta de fer advertidos •. 
~ A 'dres qUe! entendem na6 fera6 
\'~ lidas' eRas Cortes, por Dao a Ri /li rem 
nellas· os: Procuradores: das Cidades., 
e Villas , que tomáraiS o pártido de 
CafieUa : Eu devo Cómente lembrar .. 

I .. lhes, 
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ErawJg. lhes "qJ,le o Conclave he legitimo'.-e 
canonica a elei<;aó do Papa, ainda 
que a ella naó efteja6 prefente.s, nem 
votem tOQos os Cardeaes. 

Que a Coroa efieja vaga, Nós 
o vemos • porque nioguem a poffue. 
Por Ufo a perteridem o Rei de Caf
tella j ,ful/. ,mulher a Infante D. Bri~ 
tes; os Infantes D. J oaô , e D. Di~ 
niz, p~rtendidos legitimos de el Rei , 
D. Pedro, e de D. Igne~ de Canro. 
Affeéb o Rei de eaO:ella ° feu direi
to' por fer filho de D. Joana , e D. 
fernando dI! D. Confiança, ambas fi
lhas de D. J oa6 ManQel, Principe de 
Vilhena, e eIles primOB C(>1ll irmãos. 
~as , Senhores, quem deu dLreito a 
D. J oao tvIanoel fobrea Coroa de: 
Portugal? Ainda que elle ,o tiveffe 9 

que julti<j3 confente,. que a linha lD~ 
}heril , na (ucceffaó de. hum Reino, 
preceda á, dos. Varóes ; .,ql4e exifiem 

. d,e[cenqente.s do~ q ue ~nt~s o :poB'uíaó? 
J:Ium Reino tem a natureza de hum 
Norga.dq , e as fu~çefsó~s. d.e alllbo~ 
fltó co~formes'~ " ;-

. , ~ . " '.. ~ ., .. 
A 
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A RainhaD. Brites nos podia fa- Era.wJ. 
,erefpecie ., curno 6lha ~o ultimo 
Rei D. Fernando. Mas Vós Daó der-
"*errais todas aSimaginaGóes, que ella 
1Ip'~ pôde clufar, pela conaante cer .. 
teza de fer huma efparia., nafcida de 
JJla~rimonjo nulJo 1 Vós ignorais, que 
~. Rainha D. Leonor foi afada com 
J oaó Lourenço da Cunha'~ de quem 
feve h uma menina., que morreo logo~ 
e· a Alvaro da Cunha, que alli eaá 
p,efente .? Vós naó rabeis .,' que eJIa 
enganou a el Rei D. Fernando; dizen-
~o , que Al varo da Cunha na6 .era feu 
filho; ID;lS da fua criada Elvira., e de 
Loupo Dias de Souea: que J oa6 Lou-
lenço nunca .a conhecêra ., e que o 
Rei como enfeitiçado te gabava., de 
que a achára Yirgem ? Vós tendes al~ 
guma dúvida.,. que Joao Lourenço da 
Cunha" outro dia. morto em Lisboa. 
declarou á hora da morte, que Alva .. 
la da Cunha era reu 6lho .. e ~ue co.-
Jllo tal o deixou por herdeiro de ta-
dos os feus bens ? Vós na6 tendes hu. 
ma refenda certa ~ que fem embargo 
&le J oa6 Lourcn~o fer pareDte de D. 

Leo-
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Efilfulg. Leonof',eM '~ráo prohlbido', que elles 
foraó 'difi"enlado~ pela, Sé Apoaolica ':' 
Difpeníi .,:'que teve' em feu poder d 
COlld-e velhO- tio deDo Leónor,e que 
-muitoS dos '1ue e{la~ prerentes a vir~ 
tescom os voffi)s'olhos? J 

Net1e caCo, e tonfummado' Ó 
rnatri moni'tl ~ 'naÓ' podia ~ D. Leorio~ 
rec~her 'outro marido em vida do pri~ 
Jneim,' é'pôr conlequencia he efpuria 
a Rainha D. Brites:,: filha de D. Fer"" 
nanJo •. 1Além difio,ella 0:a6 póde her
da r: l;da totura do' Tratad~ : matrimo:.., 
Vial ,,~que 'tem fol'ç. de, Lei. Elia ,.e 
{eu 'J marido: pÍ'omettêraó:, e 'juráraõ 
naó· bitrat armados :em Portugal, netn 
per.tenderem ,:0 govemo do: Reil10 , em 
quanto flaô t,ivetrem: filhos:' que fazen": 
do '0' contrario 'perd,eriaõ; o dirdto á· 
beranc;a; €,. fe' fugeitátaõ ~ <tães penaS', 
pecuniatias., , que· fe:houvMfem de as' 
pagar ; J'laó)o fariaó., i'VeÍldendo todal 

CaHella duas ,vezesl Pois: qual 'he de~ 
v6s "0 que: ignora " j 'que. ;efies' Reis.;! 
antes iletefem fucceRàõ ,. pertelldêraÔJ 
o . Goverl1Q:(}a no1là Monarquia; en.1 

ttáraõ nella 4qm. -maó. ;arm,adà ;' e 005# 
.. ;, ti .. 
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bzeraô guerra taõ cruel, como ellaó Era vul, •. 
mudamente publicando as mefmas pe-
pras das nolfa5 Praças? Depois deflas 
razões ~ ponderai te priva, ou DélÓ da 
fucceffaó de Portugal ferem os Reis 
de Callella Scifmaticos, Fautores do 
Anti-Papa , e fentenciados COIDU taes 
pela Santa Sé A poflolica. 
. Os Infantes D.Joaó, e D. Diniz 
faó os vo(fos maiores obllaculos ~ vós 
por elles vos moflrais fenfiveis; eu o 
creio, por que vejo elD muitos de 
vós huma commo~aó terna; mas ella 
llafce de huma preoccupaçaõ , (jue 
fendo dellerrada , mudareis de fenti .. 
mentos. Vós ellimais efies frutos pro
duzidos de hum matrimonio legitimo. 
He engano; que o Rei D. Pedro naó 
recebeo por mulher a D.Ignez de 
Callro. Elle fim jurou o contrario; 
mas com providencia de quem tudo 
governa, que declarando o anno, di!· 
fe lhe naõ lembrava o dia. Que fal
ta de memoria taó earinha no nep.:o .. . o 

cio mais importante do homem! Qucal 
de vós, os que vos Iigalles com o 
nlatrimonio, fe efquece dQ dia do (eu. 

TOM. r. R I'C-
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Era wl,. recebimento? Etleva5 Lobato., que 
foi huma'das tetlemunhas , que jurá
raó no Summario do Rei D. Pedro, 
dilfe'l que elle fe recebêra no primei
·ro dia de Janeiro: O dia em que o 
anilO principia: Dia de Fdla taó [o
lemne, unida á do dia de voda, po .. 
dcria haver quem o rircafie da me
moria? Em vida deI Rei D. Affollfo .. 
póde attetlar Diogo Lopes Pacheco., 
que me ouve., como mandando per
guntar por eIle a feu filho Ce efiava 
earado com D.lgnez para a etlimar 
por fua nora; e elle o negou conf
tantemente. 

Nem fe diga., que ella negaçaõ 
foi em D. Pedro temor reverencial i 
por-que depois de lhe faltar o motivo 
para elle na morte de feu Pai ; de
pois de eilar reconhecido Rei., quan
do ninguem lhe pudia obílar as ruas 
reroluçóes: Elle deixou pafi'ar mais de 
quatro annos fem fazer público o per .. 
tendido recebimento de D. Ignez de 
Calho. Se o Reino ignora oS moti
vos de el Rei D. Pedro dilatar tanto 
efia decIarac;aõ; eu vos fac;o Caber a 

to-
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todos., que proveio delle applicar en- Era""',. 
taó os officios mais fortes com o Pa-
pa 'I para que lhe legitimalfe os fi... ' 
lhos; e porque o naó pode confeguir, 
rompeo a Cua paixaõ em dar o annun;' 
diado juramento. 

Mas caCo negado., que D. Pedro 
recebelfe a D. Ignez , o matrimonio 
era nullo por caufa do parerrte(co dos 
contrahentes em gráo prohibido. To .. 
dos vós Cabeis, que el Rei D. Pedro 
era neto de D. Sancho IV. de Cafiel
la 'I e D. Ignez bifneta do mefmo Rei, 
filha de D. Pedro Fernandes de eaf
tro'l primo em fegundo grão do Rei 
D. Pedro. Depois do parentefco de 
contànguinidade., elles contraira6 o 
de affinidade ., quando D. Ignez ele
vou da pia bauti[mal hum dos filhos 
do Infante. ECle aéto pertende annular
fe com a raza6, frivoJa ., de que D. 
Ignez na6 fez tenGa6 de fer Madri
nha. Efta efcufa ferá boa para o foro 
interno ; mas para o da Igreja., que 
he aquelle por onde Ce deve julgar a 
validade do aéto ; ella foi verdadeir~ 
Madrinha, e como tal devo fer jul,. 

R ii ga-
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Era,vulg. gada. N efies termos o notro Throno 
efiá vago 't e os Principes., que tem 
direito a elle .. todos faú bafiardos. 

Os dous Infantes D. J oaô , e D. 
Diniz, ainda que foffem legitimados, 
para nós feria duro confeffJr-lnes .. 
preferencia. ElIes naô eaaó decahidos 
do direito á Coroa por Ce terem re
fugiado em Cafiella, e abandonado o 
Reino? Elles naô tomáraó as armas 
contra o {eu Soberano, e naó 6zera6 
hotlilidades fobre N6s , que confer
vamos a memoria bem frefca , vivo 
o reCentimento, e a dor dos males, 
que elles caufára6 á Patria? A que 
Portuguez naô he odiofo o Infante 
D. J oaó depois da morte barbara, 
C)ue elle deo a fua primeira mulher 
D. Maria Telles de Menezes? ACGa6 
indigna de hum Principe, que pOT 
dever manifefiar o carad:.er da Rcli. 
giaó, e da hunra, e conduzir-fe por 
nlOdo contrario: ella Có bafiava para 
dar a D. Joa6 a excluíiva da Coroa • 
.Ilcahou 'Joaõ das Regras de fal/ar " 
primrira 'lit2. , {em dizer pa!ll7lrll ref
pelijvII "0 Príncipe Regente, e fi 911' 

jç 
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lé flguio ti fua Orafaõ, dará materi" EraYUJ~ : 
tiO Capitulo feguinte. 

C A P I T U L O VIII. 

Contin/lllfaõ daI Cortes de Coimbra até 
. for acclamado Rei o Principe R~· 

gente D. j01l6. 

Eu na() me metterei a decidir as 
Jazóes, por que hum efpirito taõ iIlu
minado como o de Joal> das Regras, 
a quem nada do mais forte, e mais 
fubtil efcapou na fila 01'3<;a6 valla, 
que eu contrahi, deixou paRar hU111a 
prova de tanta i mportancia , como 
he a das Leis fundamentaes do Rei
no , promulgadas nas Cortt's de La .. 
mego , que o Rei Filippe II. tirou da 
Torre do Tombo" e kvou para Caf
tella, nas qu,les dÍ7; o Hei D. Affonfo 
Henriques. « Se a Filha do Hei defpo
)t far Principe , ou Senhor de hum1 
)t N açaó e!lrangeira, ella naó rerá re
» conhecida Rainha, porque N ús naó 
)II querelll l s, qU! os nuffos Pl)VOS Ce
» jaõ obrigados a obedecer a Hei, 

)I que 
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Er.vuJg~ »que na5 nafcer Ponuguez. )t Como' 
quer que feja, a perora~aõ de Joaó 
das Regras moveo a todos para darem 
huma excluGva unanime ás pertemióes 
dos Reis de CaneIla; julgarem aJoaó 
Lourenço da Cunha por legitimo ma
rido de D. Leonor Telles" e eUa por 
Amiga do Rei D. Fernando. 

Mas os applallfos com que Ce ce
lebrava a pureza, e força de razões ., 
de que eae Orador eloquente fe fervi
ra. naõ impedíraó a Marti m Vafques 
da Cunha monrar a fua impaciencia. 
a refpeito da exc1ufaó dos Infantes D. 
Joa6. e D. Diniz. A Cua firmeza igua .. 
lava a robufiez do Ceu genio • e a re
étidaó das Cuas intenc;óes. Elle fe le
vantou no meio da Aífembléa, e fa
zendo acc;a6 para Cer ouvido. diffe 
de hum tom forte: N 6s devemos fa
zer a guerra a CaíleIla em nome do 
Infante pre[o: o Regente, ainda que 
iIluare no fangue, dillinto pelo mere
cimento, rerpeitavel p~lo valor, nao 
hade fer preferido a feu irmaõ ., a 
quem a Coroa pertence: Nós naú po
demos pafTar avante [em o ouvir, nem. 

to-
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tomar a fua fahida do Reino por hu- Era ,ulg. 
ma exduliva do Throno. Q,ue moti-
vos.. Sen-nores .. o obrigáraõ a deixar 
á Patria? Aquelles que o direito con-
cede a todos os homens; que foi ef
capar-Ce <Í. cólera da Rainha D. Leo-
nor. Bem inílruidos citais , em que 
ella traçava a rua ruina .. e que elle 
fem a retirada, naõ podia eCcurar a 
morte: Em fim , Senhores .. vós po-
dereis fazer o que quizeres; ele-
ger Rei a quem vos parecer: Eu o 
fervi rei : Eu o ajudarei a defender o 
Reino : Eu darei por elle a vida: 
Mas, que eu conumo, que o Regen
te feja Rei á face de feu irmao .. ainda. 
que preCo, e em Caitella, iífo naó di
rei eu nunca. 

D. Nuno Alvares Pereira., que 
na6 pode conter-fe fem atacar a Mar
tim Vafques com argumentos de [01-
dado: Porque a Secçaó Ce concluia Cem 
ficar o Regente acdamado, veio ao 
Paço .. e o achou fatisfeito pela boa 
intenc;aó de Martim Vafques para com 
o Infante D. Joa6. D. Nuno , que 
naõ podia talllbem diffimular a Cua 

Pi-
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Era .ul,. para com elle, lhe diífe, que louva": 
va a dílataçaó do feu animo Real; 
mas que foubelfe, que nas Cortes naó 
havia outro contra clle para lhe emoa
racar o fer Rei, fenaó Martim Vaf~ 
qJes da Cunha: Que elle vinha pedir
lhe licença para o defpachar deprelfa., 
antes que lhe filelfe mais ferviços. O 
Regente , que nas vozes, e no [em
blante ellava vendo o coraçaõ de D. 
Nuno, com ternura amOl"ofa , e ri
gorofo aperto lhe impedia fe embara
çalfe tom Martim Vafques. Farei o 
que me mandais, refpondeo D. Nuno., 
fe elle naõ fe molhar [oberbo; que 
{e o fizer, como hei de eu acabar com 
o meu coraGiló que o foffra ? 

Alguns diziaó, que Joaó das Re
gras nas fuas razões articulára couCas 
novas, que elles até entaú naú tinhaó 
ouvido, e deIlas [e deviaõ dar próvu 
de convencer para elles fe deliberarem 
a votar. Por ella razaõ tiveraó com
rni(faó do Corpo das Cortes os Bifpos 
de EV01"a, e do Porto para tirarem 
hum Summario de tellemunhas [obre 
aquelles f,ldos , em que juráraõ Dio-

go 
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go Lopes Pacheco, Vafco Martins Eravulg. 
de Soufa., Vafco Pires Bocarro., e 
Gil Martins Cochofel , que ateíláraó 
os cafos vulgarmente naó fabidos, que 
o Doutor 10a6 das Regras articulára. 
Feita eíla diligencia, [e procede o a 
fegullda Affembléa , aonde foi lido .. 
e approvado o Summario., que tirárao 
os BiCpos , e depois tornou a orar 
Joa6 das Regras com elle fentido: 

Senhores., naó!la homem algum 
no mundo, que deixe de ferobrigado 
a moRrar-fe parcialHla dos didames in· 
genuos da razaó. Etlc movei univerfal 
foi o unico., que me compelio a pro
pôr-vos, quanto eaa Affembléa refpei
ta vel já teve a bondade, e me fez a 
honra de ouvir. Nao baRou a minha 
'verdade., a minha folidez, as próvas 
de convic<;aó para alguns de vós detler
rares as imaginações da legitimidade 
dos Infantes O.Joao, e D. Diniz, que 
lhes confere o direito indiCputavel á 
fucceífao do Reino. Ora, Senhores., Ca
bei, que em vida de [eu Pai, o Infan
te D. Pedro (Eu vosueclaro o que 
naó quizera, mas eu devo fazello) 

per-
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Era vulgo pertendeo difpenfa para caCar com D. 
Ignez. Seu Pai () prevenio, efcrevendo 
com cautela ao Arcebifpo de Braga D. 
Gonçalo Pereira, que entaó efiava na 
Curia, para que divertitfe o Papa de 
conceder ao Infante a grdça , que pe
dia, que com effc:ito lhe foi negada. 

Depois de mortos o Rei D. A ffon
fo, e D. Ignez de Calho; D. Pedro., 
que fe entendia naó caCado, e bafiardo$ 
feus filhos, defejando habilitallos para 
herdarem a Coroa 'I mandou Giraldo 
Elleves á Curia follicitar do Papa Inno
cencio VI. a legitimac;aó dos Infantes, 
em que o Papa naó conveio. Pois fe 
o meCmo D. Pedro teve por invalido o 
feu cafamento com D. Ignez, e Ceus fi
lhos por illegitimos , a qual de Nós he 
licito negar tal verdade? Como os po
demos contiderar habeis para levarem 
a Coroa por herança? Com<o naõ ha-

. vemos declarar o Torono vago, e ele
ger para elle hum Principe digno? 

Tambem devo defabuCar aos que 
entendem, que ao cafamento de D. Pe
dro com D. Ignez precedeo difpenfa 
.dos parentefcos. Na6 houve mais dif-

pen-
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penra, que aquella que impetrou D. Eravulg. 
Affonfo ao Papa 10a6 XXII. para o In-
fante D. Pedro cafar com alguma Se-
nhora fua parenta. Eu vos corro o veo 
a efte myfterio. A tal di[penfa CerviG 
para o cafamento do Infante com D .. 
Brane ... Quando depois em virtude- dt 
llle(ma recebeo a D. Conftanc;a, foi ta6 
picante o efcrupulo do Arcebi[po de 
Braga, que naó quiz affifiir ás benc;ãos 
matrimoniaes. Do remorCo do Arcebif-
po nafceo o da conCciencia de D. Pc-
<iro para naó ter por válido o terceiro 
cafamento , para o qual na6 tinha mais. 
c;lifpenfa que a primeira. Por iífo elle 
a pedio depois, e naó a logrou; inC· 
tpu pela legitimaçaõ dos filh.os, e 
naó a confeguio. Aqui tendes nefie 
pergaminho a infirucça6 Real, que D. 
Pedro deo ao Embaixador, affignada. 
por Gomes Paes de Azevedo, e por 
A1eftre Affonfo, ambos do feu Con-
lho: Vede-a, examinai-a, conferi-a, 
e vos defenganareis, que D. Joaõ, c 
D. Diniz faõ dous baftardos. 

Com efie difcur[o intrépido, fa
Ganhofo, arrojado, Joaõ das Regras 

der-
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Era vw,. derrotou enta6 a verdade connante d;& 
legitimidade dos dous Intàntes. Com~ 
{entio toda a Affembléa aballaJa, es .. 
forGou o' punho , apertou a efpaJa, 
c com golpes de Eloquencia para to~ 
dos os lados. fez valer fobre todos o 
merecimento do Mellre de A viz Re
gente '; entendendo talvez lhe bana
vaó dous infirUlnentos ; a fua lingua. 
para lhe dar a Coroa; a efpada de D. 
Nuno Alvares Pereira para a fuA:en
taro Esforçou.Ce mais a fua clexteri. 
dade depois que toda a Alfelllbléil, 
entrando Martim Vafques da Cunha 
com o feu partido, affignou hum aa:o 
folemne de Cortes, e,,, que Ce declara
va-~ que o Throllo e!lava vago, e que 

, os Efiados do Reino podiaó livremente 
eleger hum Rei. que os governalfe. Fir
mado, e lido e/le Decreto de deciCaó 
fobre o ponto mais etfencial, o Dou
tor Joaó das Regras com efpirito conf
tante, e voz mais firme, affim con
tinuou o fcu Difcurfo. 

Pois, Senhores, Nós temos a elei· 
çaõ livre; mas o Reino he heredita
rio, e a Coroa deve paffar a hum 

PIin-
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frincipe do fangue Real. Já Nós dé_ Eravul,. 
mos a Regencia ao ~leHre de A viz • 
Agora quem nos impede a cingir-lhe a 
Coroa? Além das vantagens do feu 
Ilafcimento augufio, elle poffue as de 
grande Capitaõ., de fábio Governador 9 

de que elle tem dado tantas próvas 
incontefiaveis na defenfa, e na admi .. 
llil1:raçaó do Reino depois da morte 
de D. Fernando até agora. Em vaó fc 
I)ota a cfie Principe naó fer legitimo: 
Defeito., que comprehende a todos 
os que faó pertendentes á no(fa Co .. 
roa. Etle defeito elle naó o tem fe_ 
lizmente reparado na fua Peffoa por 
burna virtude verdadeiramente real? 
Elle naó o faz brilhar por huma co_ 
rage geré!lmente reconhecida por ill. 
\'encivel? Elle naé) 0 caraéteriza l,umi_ 
noCo por hum grande número de qua_ 
lidades eminentes, de que Nós todos 
fomos teílemunhas irreprehenfiveis ? 
Os ferviGos que elle tem feito ao ECoo 
lado faõ taó grandes , e taó coníide. 
raveÍi., que eu naó fei po(faõ ter ou
tra rc:compenfa., felllõ a Coroa. E\1e 
he hum Principe taó digno de a levar, 

co-
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Era vulgo como tem fido capaz de a defender~ 
Efta fó razaó he baílante para nos de
terminar a todos a acclamallo. 

Senhores., Nós neceffitamos hum 
Rei para a guerra , que nos he ine~ 
vitavel ., e devemos fuílentar fe que
remos liberdade : Hum Rei do ca ra
éter do Regente ., que fabe governar 
em Principe prudente., féro,_ genero
fo, e niagnanimo: Hum Rei como 
elle., fone na guerra ., Cabio na paz; 
naó hum fraco, hum indeterminado, 
como D. Saného II. , que o Povo de
tronou por cau[a da Cua infufidencia ., 
e pôz a [eu irmaó em [eu lugar: 
Hum Rei incanfavel na arplicac;aó 
como elle; naó outro, que i mite os 
princfpios do governo de D. AffonCo 
IV., que fe naó [e moderára na pre
ferenda, que dava aos divertimentos 
da petroa [obre os cuidados do Etla
do , elle teria o meCmo deílino de 
D. Sancho. O Meílre Regente tem 
huma qualidade para reinar, que naó 
fe encontrará em outro Principe. Elle 
conhece a fundo o genio dos PortU
guezes, e fabe a lingua popular: Qua-

li-
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lidade neceífaria em hum Soberano, Era vuJ;. 
que ha de dar audiencia aos feus Pó. 
vos, e mandar os feus Coldados. Que 
gloria para Nós a de elegermos hum 
Rei naCcido entre nós; da nofTa N a-
~a6; do no«o Paiz; que falla a noifa. 
lingua; que more em Lisboa ,·donde a 
cada infiante faiaõ as ordens para o 
refio dos Efiados ! . 

E quanto merece o nofi'o Prin
cipe pela Cua modcíl.ia incompara\'eI ! 
.Aqui eíl.a6 pre(entes muitos, que di. 
zendo-lhe depois da abertura defias 
Cortes , que elle poderia fer Rei, 
reCpondco cheio daquella equidade 
natural ~ que já mais deCinentio: Que 
tinha irmãos, aos quaes a Coroa per
tencia mais jullamente, que a elle , 
que era bafiardo, e os Infantes legiti
mos: ~e na6 intentava aproveitar-Ce 
da Cua auCencia , e fazer-Ce juíHça da 
iniquidade com que o Rei de Callel .. 
la os detinha, para lhes tirar o Thro
no, que lhes tocava: Que bem lon
ge de Ce fazer merecedor defla repre
henC<ló, a troco da rneCma vida, el
le defejava contl'ibuir para o benefi-

cio 
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Era vulg. cio da fua liberdade, e reconhecellos 
por feus Soberanos, e feus Senhores; 
Que em quanto elles naõ voltavíló ao 
Reino, fe fazia hum merecimento fu
bJime de o defender em feu nome, 
rem mais titulo, que o de Regente: 
Que a elle lhe faltavaó todas as qua. 
1idades necefiiuias para reinar; paTa 
refponder ao fino amor , que devia 
aos Portuguezes; para fer grato ao 
reconhecimento da grande opiniaõ, 
que a Patda tinha concebido delle. 

Com tanto ardor, e modos taó 
in(inuantes, com tal forGa de termos, 
e nobreza de imagens proferia J oaó 
das Regras eile DiCeurfo pathetico, 
que a commoGaó da Atfembléa já pa
recia , que naó tolerava a retardaçaó 
de fer proclamado Rei de Portugal D. 
Joa6, Me(he de Aviz, como defeen ... 
dente dos feus antigos Monarcas. Ar .. 
fim ficou determinado neila Affem
bléa feliz, Cem dúvida, ou difcrepan
cia de hum fó voto. O Povo de Coim
bra , que o percebeo , antes que os 
Heraldos fizeffem a ceremonia da pu
blicac;aó, elle fahia em vifiofo tu-

muI· 
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multo a 'moO:rar o [eu prazer ioe'x .. Era vulg. 
plicnvel no. clamor repetido: Viva. D. 
joaó I. Rei de Portugal: 'Tudo effeltos 
da bondade' com que o Priocipe ti-
nha cativado o efpiritos, ainda osdo 
partido contrario, para que agora naô 
houvelfe hum f6, que deixalfe de fa-
zer communs o gofio, e o applaufo. 

WM.Y. s 
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C A P I T U L O I. 
I 

AccJllmafaõ do Rei D. 'joaõ 1. chama
do de Boa Memoria.. X. Rei de 

Portllgai. 
f' .:'""'. • 

EravuJg. F~I gerat:aC:complacencla da Naçaó 
Portugueza 'pelo fim do.) Interregno. 
que fe lhe fa;z:ia fenfivel : pelo defcof· 
tume. e uniterfalo ,gotto por vêr na 
fua téíla hum Rei Portuguez. Tomá
raó as Cortes de Coimbra a refolu(jaõ. 
'}ue acabo de referir, de elegerem 
por Soberano de Portugal a D. J oa6 
Menre de Aviz. Era o dia de quinta 
feira feis de Abril do anno de 1385 
nos nolfos Faftos fempre memoravel 
pela liberdade, e pela gloria, quan. 
do aquelle coroo veneraveI veio ao Pa
~o de Coimbra, e deo parte ao Prin-

= ~ :~ . .:i. ... 
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clpe 'Regente, que Elle o havIa no .. ira~,. 
meado., e eleito Rei. Sem alteraça6 de 
animo ., e de TOaO ouvi o a nova da 
felicidade., que tanto defejaó, e arrae· 
ta os mortaes a tantos exceffos., pa-
ra que o feu focego foffe a próva mail 
catholica da íinceridade, com que rer-
pondeo á congatulaçaó das Cortes 4 

. Que elle lhe agradecia as fuas 
boas intenG5es , de que CID todo o 
tempo daria aos Eaados as eviden
cias mais fignificantes do [eu reconhe
cimento ; mas que naó podia accei
tar ° cargo, que lhe conferiaó: Que 
elle naó ignorava o defeito com que 
Ila!cêra., e que a todos era pública a 
profilfaó., que feguia ., e ° inhabilita
va para deixar depois delle Succetfor 
á Coroa: Q,ue na mefma guerra com 
CaaelJa ., impoílivel de naó continuar 
v[gorora, encontrava elle humas tael 
delicadezas., que devia5 obaar-lhe a. 
conàefcender com a vontade dos Ef. 
ta dos ; porque a fortuna das aTOlas era 
jornateira, e que fe eUe venceífe, O" 
ficatfe vencido do Rei de Caaella ; 
íendo vencido no caado de Rei, o ti· 

Sii nha 
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Ira vulg. nha por injuriafo; fendo vencedor na' 
c:ondi~aõ de Regente, o ellimaria pe
la maior gloria : Razaó , que o elH
mutava a efperar a gloria ~ e evitar a. 
injuria : Que fe refolveífem a cuidar 
nos meios para a guerra, e fufpendef
fem por entaó quaefquer outras quali
dades de negocias. 

Suílentáraó·(e fortes· os Elbdos 
em manter a eleic;aó, a que elle naó 
fe devia ercuCar, quando era credito 
da Patria oppor hum Rei a outro Rei, 
que vencedor, ou vencido fempre fi
cava gloriofo no motivo., que era o 
da liberdade: Q.ue em quanto ao im
pedimento dos votos para carar, fe 
pediriaó delles difpenfa, em que naó 
podia haver duvida, por fer a caufa 
taó juílificada. Em 6m as inílancias 
dos Eílados, efpecialmente do popu
lar, forao taó vivas, que o Principe 
teve de aceitar a Dignidade, e affiftir 
em publico com todas as Devifas de 
Rei ao Ponti6cal, que celebrou o Bif
po de Lamego na Sé de Coimbra. Na 
tarde do mefrno dia o Corpo -das Cor
tes mandou lavrar em nome de todas.. 

a~ 
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as pefi'oas congregadas, que as forma- Era vuJ'i 
val) , huma Efcritura publica para me-
Jlloria defia grande ac<;aó, que livra-
va a Patria do cativeiro, que temia, 
e que para a confervarem livre, de. 
terminaval> expor-fe ao furor do Rei 
mais poderoro das Hefpanhas , como 
zeloros Portuguezes 'I em todos os Ce-
culos fieis aos iDterelfes publico! da 
Monarquia. 

Quanto até aqui fica referido ner
ta Hifioria , mofira ·com evidencia, 
que os nego.cios de Portligalna6 eaa
va.a em buma ta} fituaça6 de lranquil
lidade , que Ce houveffe de gafiar o 
tempo. nos fefiejos públicos. que fc 
cafiumaó feguir a buma dominaça5 
nau. Primelro que efias m:monfil'a
«ióes externas do alvoroço dos ani
mos , efiava o cuidar na reguranfia 
do. Rei eleito no ThrODO pouco fir .. 
me , e cobrillo ás pertenç6es injufbr 
dos feus inimigos, dos feus cancur
ten.tes, de Da6 poucos invejoros. EC.:. 
tes reriaá os. motivos porq\1e o efpiri
to. illuminado do novo Monarca impe
dio em Coimbra os ex'Cetros, em que 

rOln~ . 
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.~ YUlg. rompe o gono, e que com a fua per-, 
foa Ce ufaífem as ceremonlas da inau
guraGaó, que antes Ce praé\lcava5; 
efperando ver o Reino vencedor para 
elle ental> Ce efUmar Rei. A todos deo 
elIe exemplo, na6 perdendo inílan
tes, de que a fi me(mo fe podelfe ar
guir , fe dilataífe a nomeaGaõ de Of
ficiaes para a fua rafa ; de comman
dantes para as trópas., e para as Pra
fas, que haviaó variado de fidelidade 
DO tempo da fua Regencia. 

Na6 deixou o Rei palfar o dia da 
fua acclamaGa6, fem que os Ceus var
fallos ouvilfem, que elle nomeára pa
ra Mordomo Mór da Cua caCa, e Con. 
d.eRavel do Reino ao Grande D. N u
no Alvares Pereira, que nos movi. 
mentos do Interregno já mais dermen
tira hum ponto da inclinac;aõ aos feus 
intereffes, que acabára de qualificar 
nas preCentes Cortes. Nomeou para 
Camareiro Mór a Joa6 Rodrigues de 
Sá; para Ilepofieiro Mór a Pedro 
Lourenço de Tavora ; para Copeiro 
Mór a Joa6 Gomes da Silva; para 
Guarda Mór aJoaõ Fernandes Pache-

co j 
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00; para Veador a Fernando Alvares Era ",ui,. 
de Almeida, com o ofDcio de Clavei-
ro Mór de Aviz; para Monteiro Mór 
a Lopo Vafques de Cafiello~Branco ; 
para Falcoeiro Mór a 10aô Gonc;al-
\1es-; para Porteiro Mór a Lourenc;o 
Annes; para Efiribeiro Mór a Garcia 
Affonfo ; para Apofentador Mór a 
'Payo Lourenço; para Efcrivaó da Pu-
ridade a Affonfo Martins ; para Er. 
c.riva6 da fua Carnara a Gomes LE>lI-
renço de Gomide; para Melhe-Sala a 
Egas Coelho; para Paceiro a AfTon-
fo Gonc;alves; para Saquiteiro a 10a5 
Rodrigues; para Efcriva6 da Chance l-
laria d{j} Reino a Gonc;alo Pires Ma. 
lafaya ; para Meirinho Mór a Joa6 
Freire de Andrade; para Védores da; 
Fazenda a Joaô Afionfo de Alemqm:r;: 
e a Alvaro Gonçalves de Freitas, COIU 

todos os mais empregos menores da, 
Cafa Real. 

O célebre Joa6 das Regras fui
criado Chanceller Mór do ReiGo : Car .. 
go, que mais era recompeofa de"ida 
á habilidade profunda dene Maginra
do , que tefiemunho grato do recoo\, 

nhe-
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Ir • .uI,. nhecimento do Rei. De todas as Di..' 
gnidades, que elle tinha á fua dffpo
fiGaõ, para fi naó refervou mais, que 
a de Mellre da Ordem de A viz. Para 
o Commandamento do exercito, de
pois do CondeOavel D. Nuno • no
meou para Marichal a Alvaro Perei .. 
ra; para Alferes Mór a Gil Vafques 
da Cunha; para Capitaó Mór do mar 
a Affonfo Furtado de Mend~Ga; pa
ra .Almirante a Manoel Peçanha; pa
ra Anadel Mór dos béfieiros de caval
lo a Alvaro Annes de Cernache .. e 
dos de pé a Eftevaõ Vafques Filippe. 
Depois deR:as prollloGões feitas com 
con(entimento dos Eltados .. elles per
fuad{raó ao Rei crialfe hum Confelho 
ambulante, que o acompanhalfe nas 
fuas jornadas, do qual o Doutor J oa5 
das Regras foi eleito Chéfe. Naó fe 
efqucceo o Rei do fervor com que 
Martim Vafques da Cunha promovê .. 
ra os intereífes do Infante D. J oaô .. 
e o remunerou com a nomeaGaô de 
hum dos fcus Confelheiros, para.mof .. 
trar .. que eJle e(limava nos homens .. 
lla5 as paixões fem difcernimento; 

nlas 
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mas a équidade, e juíliça das fuas in- Era vulgo 
tenç6es. 

Grandes foraó as vantagens, que 
tirárao os Portuguezes de reconhece
rem elle Rei na fituac;aó mais critica 
dos feus negocioso Quando nao fe déf
fe outra , bafiava ficarem os faccio
Darios de Cafiella , e as criaturas da 
Rainha D. Leonor" fora deefiado de 
inquietar o Governo; Cem relações 
com a Corte ,nem cabeGas no Rei
DO; que houveffem de fufientar os eC. 
piritos da revolta. Bem o motirou ~ 
como eu o difcofl'o, a agitaçaõ dos 
Póvos, que depois de receberem com 
o maior alvoroGo a noticia da acela. 
maGaõ do novo Rei, todos pelos [eus 
ErnHfarios recorrêrao a Coimbra, já 
como fonte da efiabilidade da fua for
tuna, para ró da peífoa do Soberano 
receberem as ordens, e as mercês. 

Foraó muitas as que o Rei fez 
aos Lugares , que fempre feguiraõ a 
Cua voz. Lisboa, que {obre todos fe 
difiingu{ra, e agora dava novas PI"Ó

vas do feu fervor nas bem ponderadas 
lembranC;3s, que lhe propunha para a 

Ctm-
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Era vul,. eonfervaça5 futura : Elle a iltuRrolJ' 
com o titulo de Corte 1 e de Refiden- ' 
ela ordinaria dos Soberanos; que nel
la affiflilfem os Tribunaes Suprem~s 
para pl"Ompta expediçaõ dos negocios 
refped.ivos ás economias do Eaado. 
Entre outras graças concedidas aos 
mais Pó vos , fez geral a queelles lhe 
pedíraõ, na aboliça6 das Cartas de ca
(amento ., que antes coílumavaó paC. 
far os Reis., eCpecialmente D. Feman-' 
do., em virtude das quaes as filhas 
cra6 tiradas de caCa de Ceus Pais ., c 
caCadas contra fua vontade., ordina. 
riamente com peffoas defiguaes : Idéa 
pernicioCa, que abatia as familias., 
que já eraó ., para exaltar as que ha
viaó fero 

Confiderava .. fe o Rei D. 10a6 ,na 
idade robulla de vinte e fete annos., 
apto para fopportar o trabalho de hum' 
Governo ta6 pefado., como era o do 
Reino., que os Póvos acabavaõ de 
lhe conferir. Como as fuas primeiras 
acções já lhe tinhaó dado entrada até 
ao veflibulo do Templo da Honra; 
elle queria fobir, Illais alto com paf-

fos 
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(OS mais firmes. Para fe prevenir rem Era ~u.,. 
perder tempo., defpedlo os Procura-
dores., que vieraó ás Cortes; e por-
que antes de voltar de Coimbra a Lis-
boa queria emprehender algumas ac-
c;ões, que mo{lrafl"em naó e{lava nel-
le ocio[a a Coroa: Difcorreo ~ que 
todas as PraGas do Reino na() tinhaó 
(eguido o exemplo da Capital. e ha-
via algumas., aonde os Ceus habitado-
res fomentavaó o efpirito de rebellia6 
entre 6. ElIe efiimou por chéfe acçaó 
digna da Magefiade naiS differir a ef-
tes revoltofos o fazer-lhes conhecer 
pela forGa ~ e pelas armas quaes eraó 
os feus deveres., ou para lhes dar lu • 

. gar . de fe arrependerem, ou para ~l-
le jufiificar os motivos de os caftigar~ 
já benigno., c já fevéro. 

Para cfie effeito refolveo ir em 
pelfoa· á Cidade do Porto., e para dar 
calor á empreza de fubmetter as Vil .. 
las de Entre-Douro e Minho., que eC. 
tavaó por Cafiella ., e fazer conduzir 
mantimentos dellas Provincias para 
Lisboa., que em fi., e nos feus redo
Tes padecia grande falta pelos eara-

gos, 
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Era vulg. gos, que caufárao os inimigos nos 
feus campos na campanha pafi'ada. El
le fe preparou para ena jornada com 
a mercê da aboli<;aÕ das fizas por to
do o Reino: Declarando, que para 
os gaRos da guerra queria receber dos 
(eus valfaJlos os donativos gratuitos ~ 
com que Cabia lhe naõ haviaõ faltar., 
camo elle acabava de experimentar 
no avultado, que lhe fornecêrao u 
Cortes de Coimbra. O nofTo Fernaó 
Lopes trata com' extel1íaó os appJau
fos, as fenas em mar, e terra, a 
magni6cencia da pompa, o alvoroça 
dos coraGões, com que o Rei D. 
j.oaõ foi recebido na fua fiel Cidade 
do Porto, que tinha dado tantas pró .. 
vas de zelo no feu ferviço ; agora do- I 
brado, porque já o via Rei. 

Nefia Cidade lhe beij,ou a mao I 

D. Leonor de Alvim, mulher do I 
Conde!l:avel D. Nuno Alvares Perei-
ra , e o Rei para lhe nlonrar a dill.in.-
ça6, que fazia de Ceu marido, lhe 
remunerou o obfequio com a mercê 
do (euhorio das terras de Barrofo ., ( 
do Cafiello de Monte-Alegre, do 

Re-
I 
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~ Reguengo de Bano , dos Campos de Era yuIg, 
~. Boilhe, e de Pena, com todas as Cuas 

jurifdicçóes , c direitos. Da fua parte 
o Condefiavel, tanto na5 quiz de
morar o reconhecimento ao feu Prin
cipe , que como detenpinava ir pedir 
os foccorros do eeo ao fepulch ro de 
Sant-Iago em Galliza para entrar nos 
perigos da guerra, que efperava: Re
folveo fazer a jornada de modo, que 
della recolheífe frudos o real fervic;o. 
Impedíra6-1he as correntes do Minho, 
e a falta de barcos a palfagem para a. 
fua gente ; e a entrada em GaIliza; 
mas na Provincia fe lamiou fobre o 
Cafiello de Neiva, que efiava por 
Cafiella, e levou de alfalto com mor
te do feu Alcaide ~'1ór. Com a mefma 
felicidade tomou a Villa de Viana, 
que elle teve por comprada a pre~o 
caro J porque huma pedra arrojada do 
muro lhe matou hum bravo aventu
reiro, a que a Hiíloria na5 dá nome, 
nem tece outro elogio, . que o de di
zer era o homem mais valente das 
Hefpanhas. O enrondo defias conquif
tas feitas fobre a marcha, lhe abrio 

as 
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Era rulg. as portas de Villa-N ova de Ce,rveira ~ 
Monçaõ , Caminha, e outros Luga
res daquelles contornos. 

Ainda que efies golpes devia6 in .. ' 
timidar as outras PraGas, que efiavlJ,ô 
na fugeiça6 de Cafiella; Braga, Pon
te de Lima , e Guimarães os tiveraó 
por paR"ageiros , e fe preveniaõ para 
nos reftfiir. oA, me[ma razaõ das con .. 
qui fias do Condefiavel na ),>rovincia, 
e da affillencia do Rei na Cidade do 
Porto, foi a mate ria , de que, fe fer
vio Avres Gomes da Silva, Alcaide 
Mór de Guimaraes , para fazer huma 
defenfa vigorofa em obfequio ao Rei 
de Cafiella. Viviaó entaõ na Praça 
Affonfo Lourenço de Carvalho, Fidal
go rico, e feu cunhado Payo Rodri
gues, que naó podiaõ occultar a fua 
inclinaçaó ao novo Rei , e P9r elIa 
defcahll'a6 tanto do Alcaide Mór, que 
na6 lhes confentia o ufo das armas., 
nem fahirem de . caía acompanhados 
dos feus criados. Soube o Arcebifpo 
de Braga o defgollo delles dous Fi
dalgos com o Commandante, e infi
~uou a el Rei, que efcrevcffc: a Atron-, 

fo 
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,fo para lhe vir faUar fóta de Gulma- Er. "uI,. 
ries em alguma das fuas quintas; que 
lhe ferÍa faeil, hum homem de tan-
to valor com feus parentes, dar·lhe 

'entrada em Guimarães. Aílim o fez 
el Rei , que fabio do Porto, como 
()uem hia á caGa, e ajufiou com Ar.;. 
fonfo LourenGo o modo, a noite" e 
a hora de o fazer Senhor d"quella im
portante PraGa. 

Como ARonfo Lourenço tinha a 
liberdade de ir , e vir ás fuas fazen
das , com tanto <lue andalfe fó; na 
,tarde do dia premeditado para a em
preza, dilfe ao guarda de huma das 
portas , que villa a Indecencia com 
'Iue o Alcaide .Mór o tratava de lhe 
na6 permittir o ferviífe hum criado; 
que o aeompanhaffe ene até róra, e 6-
.calfe advertido para que na madruga
da reguinte, quando feu cunhado o 
avifalfe , lhe abriífe a porta , porque 
lhe era neceifario recolher-fe ctdo da 
·quinta aonde hia. Nada dcfia propor
ta fe fez reparavel ao porteiro .. que 
cRava bem conumado a outras reme
Jhantes dç Affonfo Louren'i0. Elle foi 
. c~ 
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Era vulg. efperar aquella noite a el Rei, que 
marchava do Porto com a fua gente , 
e no maior fileneio della o veio guian
do ás vifinhanGas da Villa. Eftava á 
Jerta Payo Rodrigues efperando a ho
ra ajuClada, em que avifou o guarda 
ahriffe a porta para entrar feu cunha
do, e hum carro, que elle mandava 
diante. Os do campo , que vigiavaó 
com o feu Rei na frente; apenas foi 
aberta a porta, Payo Rodrigues ma
tou o guarda; eUes mettêraó de galo
pe , e entráraó a PraGa com grandes 
vozes de prazer, que Ce fez commum 
a todo o Povo. 

Ayres Gomes, com os que pode 
do feu partido, fe recolheo ao Cafiei
)0 , refoluto a deffendello até a ulti
ma extremidade. A taques fortes , e 
promeffàs de mercês naó movêraó a 
confiancia defte Fidalgo para abando
nar o partido eílranho, que abraçára. 
Elle afl"egurou , que fem ordem de 
CaíleIJa naô fe entregava, por fer ho
mem incapaz de romper o juramen
to de fidelidade, que lhe dera. Trin
ta dias fe lhe concedêraó para avirar 

aquel-
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aquelle Monlrca, a quem Ayres Go- -Era'vUlt· 
me! mandou :feu genro GOFl<;alo Ma-
rinho , que o ~cho~ 9c~upado em 
ajuntar Ó fQTmidàvel . exercito, que 
d~{HDava par~ a ~o1fa conquiíla. Dt:-
'pois de louvar a 6rme~a ld~ Ayres 

. Gomes ~ lh.e ordenou' .entrega(fe o 
Callello, quenaó podia [oecorrer fem 
del1acar gente do exercito, que havi, 
4l1archar a' màidres enipi'eZ'as :' que fu
t.~íto Portugal,: Guimarães feguiría Ó 
1Íléfmo l:'Je{Hno ; ·e que' ellecom a fua 
familia' Ce tééolhefTe a Cafrena , aoo:' 
'de ltcharfapromptos os -premios, que 
merecia hum Portuguez taó honrada. 
Recebidas eaas órdens ,. Ayr~sGome~ 
entregou o Callello ;retirou-fe da Pa
tria para morrer na jornada-, e feu genL 
ro Gon~alo lVIarinho " que conduzia 
a' família iI Toledo, perde o a 'mulher~ 
que era Cobrinha do Arcébifpó D.Pe.i. 
dTO Tenorio , e a ti rou . ao nlarido 
com o pretdxto, de que o matrimO:" 
nio eaava nullo' : 'Golpe , que Deo~ 
defcarregou no Marinho pára o fa'Zer 
fenfivel á infpiraGaõ' de abandonar o 
mundo 'I ,tomar.·o habito . fUi Religi·aa 

·l:OM. Y. T de 
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Era ,ulg. de S Francifco., aonde depois de vida 
. proba, acabou com mor~e de JunO. . 

" 

C A P I T U L o II. 

Das mais aCfões., que ohrou o Rei I!. 
10aõ I. nas Provi~~ias . do Mi. . 

. nho, e BeIra.' , . . 

ORENDiM~NTO de Guimaraesi 
plefmà pelfoa do Rei;. os Portugue~ 
zes ÇOpl .elle na flja telb . .,. t~mto ena 
.'vHl:~ an,im,ava os fequa~eBo ela liberda ... 
~e., ql,lanto aquella tomadll fez detahir 
.05 efpiritos dos que .. prQmovia6 con~ 
tra ella. Tqd",s as .PraÇ'ls do Minho 
.tlcmêraó aos golpes., que de huma 
parte qa~a. IJefpadll.PQ Bei 't e da ou-, 
~,ra defc~rregav.a a do Condeflavel. Os 
~e Brag<\., ql.Je dos principios da an-. 
tiga ~u(itania fempre fe tinhaó dHlin
guido nu g~ll~il~za.s do va~or ., e na$. 
eleganci~s. d~ fideHdade : ·fe até agora; 
foffriaõ vio!e!1tos o jugo Cafielbano .. ,. 
bafiou a vHlnQ~nGa do. feu: Rei natu.J 
ral em Gu.Lmarães para "dellerrarem 
todas ~ "'ifitasõe~ ,que impedem át 

/ 
/ 

' .. ma.· 



DE PORTUGAL, tIV. XXI. -t.9t 

magriali'jinidade os feus Officlos. EUes I •• ftI1" 
tomára6 as armas fem mais Gonl'elho, 
que aquelle que lhe infp[ra,a o zelo, 
()u o ardor; e atacando oS Caftclha-
nos da guarniçaó , lhes' fizeraC> vêr. 
que o termo da fua vida Cra o iDf .. 
bnte, em que fahiffem da CidadeU •• 
No eUado de prefos os dominantes, 
o Povo avifou ao Rei da fua refolu· 
íaó ; pedindo os foecorrem: a tempó 
de abater." orgulho dos inimigos , 
antes que elles o tiveifemde fOI tUi:' 
car-fe. O Condeftavet recebe0 ás inara 

~ens do Minho ·3S ordens de vl·r in .. 
corporar-fe com Mem Redrigues de 
Vafconcelospara ajudarem os mora. 
dores de' Braga. a lançar do CaUeno o. 
inimig9s. Depois de rudos 'combates, 
o Chéfe CaUdhailO capitulou a en~ 
arega ~ faLvas· as vidas, e nberdad~s. I 

'. Quizera(). feguir o exemplo de 
Braga osmoradOi'es de' Ponte de Li-
ma, que foffria6. com impaciencia 
a tenacidade com que fe fultentava por 
Cafiella o Al~aide Lopo Gomes de 
Lyra, Fidalgo GaUego, que o Rei 
D. Fernando tanto deftinguia-, e eUe 

T ii CD-
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J!:raftllg. entre. n6s . fe' naturalizára. Vivia nt 

Yi1la hQmCanlheiro chamado Eí1:e~ 
vaô. Rodrigues ., que fez efiimulo pa
D emprehender huma acçaógrande 
~a indecellcia com que o' feu Rei
era tratlldo pelo partido oppollo da 
fua Vi1la~ ElIe conCultou ró com o 
{eu coraGat> as idéas .. que concebia.: 
fez fabellas ao Rei., que as appro
vou., e quiz authoriCar coma fua per. 
foa., e a do Conde (laveI a faGanha do 
[eu vdrallo. Difpôz elle as coufas ar
dilofo .. e .valente para facilitar ao Rei 
huma por.ta ., por onde entrou feliz';' 
mente com agente eCcolhida ,que 
c·dada na Cua efcóla·, já arrofi:ava os 
perigos denodada. A notfa vi-gual'da 
dentro das ruas Ce empenhou (m hum 
combate de opiniaõ ; mas {obrevin
doo Rei com. a cavallaria, ró cfca. 
páraÕ de Cer atropella.ws os que fe 
{alváraõ com Q Com mandante em hu
ma Torre forte .. 
" Defejav.a (t Rei poupar o fangue .. 
e propôz (i) rendimento., em que naá 
quiz convil .. a teima; p'ara fe fugeitar 
siepois.a ma,is duro. reJÍleWo., F.oi • 

Toe .. 
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Torre atacada pelo Condellavel , e Era 'ull_ 
Jtlorto Joa6 Rodrigues Guarda 't que 
a ferrava valerofo; mas Martim Af. 
fonfo de Mello ., pondo fogo á por-
ta, que featcou . em hum armazem. 
de lenha 'I foi o inRrumento prinCi-
pal do bom fuccclfo. Era voraz o in .. 
cendio , que naó perdoaria a alguma 
de tantas vidas't que prillcipiava a con" 
fumir 'I fe a plédade do Rei na6 II 
fizelfe defcerpor cordas em cenões 
do alto das ameias. aonde fe abrigá .. 
ra5 das chammas. Ficára6 prifioneiros 
todos os CaRelhanos 'I que foraiS re .. , 
mettidos ao Porto, e Eneva6 Rodri-
gues recebeo por premio, da fua ide .. 
lidade encarregar.lhe o Rei a feguran-
'ia 'I e Governo da Praça. . .' . 

O gono denes bons fuccelfos. 
ou a'grandeza dO'coraGa6 do Rei na6 
o deinva perturbar com a noticia va~ 
ga do formidavel poder., quefeajun" 
tava em CaReHa para vir·arrancar· dá 
fua cabeça a Coroa., que; que.ria dar"; 
lhe o Senhor : 'dos Imprries~' OutrO 
corac;aô menosmagnanimo f(\ 'te,ojêrll 
os cofaios.,.quantQ mais os golpes doS 

feus 
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IR ,qI~ feus fnimlgos, que no esforc;o , . e no· 
roder dobravalS os motivos, que fa
zem re[peitar. Enta() fe occupava el
le nas conquHlas, que acabamos de 
vêr , e em celebrar por preCagio fe
liz a entrada em Lisboa de duas náo., 
Inglezas tom quatrocentos homens de 
roccorro, e muitos ptovimentos ~ que 
na Corte de Londres conf~guiraÕ os 
-,otros Embaixadores D.Fernando Af
fo de Albuquerque, e LourenJo An ... 
lJçs. Fog,ça : as quaes Cendoatacadas 
-'a entrada do Téjo por dez galés ini~ 
migas, que tinhaó vindo a Lisboa; 01 
Inglezes Ce conduz{rar> com tanto va .. 
lQr, que depois de matarem 2.$0 eaf
telhanoll • fem mais perda, que a de 
quatro homens, dera6 fundo junto aos 
p)uros da Cidade. 

flumas a outras fe feguialS as van
tagens , que híaiS preparando o thea
tro para huroa .das gentilezas mais fu
blimes da noll'acorage. O choque de 
Trancafa por todas as fuas circunílan
da:s • na6 r6 foi -hum rargo bem re. 
melbante ao golpe dagloriofa bata
lha de Aljubarrota; mas .h~ma .das ac-

Góes 
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ç~e's mais cheias de reputali1li Das '00(- Ela vulg.: 
ras idades. Já a vi-guatda do exercito 
inimigo., que com muitos Fidalgos 
mandava Joa6 Rodrigues de Caftanhe-
dá, ellava em Cfudad R~drigo efpe-' 
rindo a chegada do feu Rei. Naó qui-' 
2era5 el1:es Chéfes valentes ter oeio-
ras as armas ~ e para mollrarem, que 
MS defpreza vaó, ou naG bos temia6, 
com feis centos cavallos ; C! dous mil 
Infantes, entrára5 pelas terras de Ri-: 
ba-Coa; taláraó a Protineia da Beira, 
e fizera5 huma preza prodlgiofa, Co-' 

mo em Palz fem defenCa. Martim Var~ 
ques da Cunha, Álcaide M6rde Li .. 
nhares, e Gonçalo Vafques CoutiJ 
nho , que mandava em Trancafa • 
craó os unicos Cabos, que Ce podia6 
oppor ás correrias dos inimigos; ma' 
I' . defcon6ança .. que havia entre elles, 
1J16 conCentia em genias teimofos., 
que algum dos doas cedefi'e para fet 
o primeiro, que rogaffe. ' 

J oaô Fernandes Pacheeo , filho 
de Diogo Lopes Pacheco , que do .. 
tado de grande valor, dêfêm{Jé'hha'v': 
os brios do reu appellida '$ 1106' pO,dó 

ver 
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~rl v~J,. vêr cana do efi.e earago da Patria. EI
le bufca a Martim Vafqucs, e o per
fuade a que fe ajunte com elle , e 
com Gonçalo Vafques para caaigarem 
as atrocidades, que comettiall os cae- . 
telhanos. Achando nefie Fidalgo todas. 
~s difpofiç6es á medida do feu defe-. 
jo; elle vai em peífoa reduzir o Cou
tinho a conformar-fe com os fentimen
tos do Cunha; mas elle refifi.e a mili
tar debaixo da fua bandeira. Propoem 
Joa6 Fernandes a Martim Vafques a 
duvida de Gonc;alo Vafques, que o 
bifarro Portuguez desfaz com eRa 
refpofi:a cheia de generofidlde : To
do Portugal Cabe as vantagens, que a 
minha cara leva á de Gonc;alo var. 
ques; mas eu cedo de tudo pelos in
terelfes da Patria, e de tudo lhe fa
SO facrificio : Ide , dizei a Gonc;ala 
Vafques, que eu quero fervir ás Cuas 
ordC!ns; que lhe cedo a gloria deRa, 
empl'eza ~ que juro fervillo nella fiel~ 
mente ; que eu, e meus irmãos va~ 
mos jantar com elle a Trancofo no 
dia, em que ajuílarmos rabir a ver a 
çilra. do, iniQ1igos. 

Jur~ 
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. Juflamente alvoroc;ado partio Joa6 Ira vulg. 
Fernandes Pacheco ,prevenir a Gonça
lo Vafques Coutinho , que naó me
nos fatisfeito, preparou as fuas gentes, 
e· hum magnifico jantar para os hofpe
des honrados, que efperava. Na me
za feajullára6 as medidas, que haviaó· 
tomar na campanha, e ficou reColuto 
efperallos a pé firme no plano de Tran
cof9; mas que para fazerem a Cua re
fpluçaó mais plaufivel, mandalfetn hum 
Cavalleiro defafiar os Caflelhanos. Sa
hio de TrancoCo ao campo a refpeita
vel tropa de 330 cavallos com hum 
magote de Lavradores no centro das 
aUas , que fugíraó ao primeiro repe
laó, para efperar em campanha raza 
o número oito vezes dobrado de CaC
telha nos. Elles nos vira6, e quizeraó 
torcer a marcha a hum lado da plani
cie para os montes ~ que os defvialfe 
do combate. Os nolfos lhe bufcára5 
a frente , e naó houve mais relnedio, 
que emUlar as lanças, e tirar das eC .. 
padas. A Cubflmcia do Paiz levada na 
preza, que era conduzida a !àlvar-Ce 
nOJ altos, animou os noífos efpirit09 

·a 
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Era vulJ a empenhar os braGos para os Patri
cios lhe deverell7 a re(Utuic;a6 do Ceu 
cabedal. 

Obrira5·fe neíle en€ontro faesa. 
nhas, que Ce fazem incri veis. Defcar. 
regava6 os Portuguezes golpes taó der·, 
oompalfadps, qu~ fe ouviaó em Tran'. 
coCo a meia 'Iegoa de difbncia. Der
ramado o furor na tropa., naõ Coube. 
ra6 advertir os noifos, que coufa era 
dar quartel ., nem fazer priCtoneiros. 
Todos os Cabos ., e (oldados Caae
lhanos ficaraó mortos no campo., ex· 
cepto hum., que os noifos Chéfes qui. 
zeraó deixar vivo para levar a eae
tena as noticias do cataarofe da vã
guarda do grande exercito, que mar
chava i conquHla de Portugal. Dos 
'Portuguezes nai)' houve hum fó morto, 
oti ferido, como conteílaõ as memo
rias daquelIe tempo, que na íingele
za daõ duas almas á verd:.de. Q.ueria. 
Deos defenganar o Rei de Caílella na 
injuflh;a da fua p\'etençaó; mas entaó 
foi odefengano taó difficultofo 'I como 
depois a credulidade para muitos fuc
cetros da natureza do choque memo. 

Ia-
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ravel. de Trancofo! As bandeiras; as Era wJg. 
armas, os defpojos, a preza feita na 
Provincia, tudo ficou nas mIas dos 
vencedores, ·que depois de fazerem 
geral a complacencia no Reino, com 
conCcienciadelicada reClituirao o reo 
a feu dono. 

A gloria dos tres Fidalgos autho
res delta expediGa6 fe lhes fez mais 
plaufiyel pela remuneraçaõ prompta 
do feu Principe,que deo maior vut· 
to ás mercês com a con6R"a6 fincéra 
da ellveja , queJhe caufava naó fer 
participante de hum feito ta6 cheio de 
honra até para a pe{foa de hum Rei. 
As imprefsões que elle caufou no de· 
Ca fl e lia , motlrâraó depois OS effeltos, 
quando paffou pelo campo da batalba. 
Eflua nelte huma Heimida de Sa6 
Marcos, que para naó parecer Padra6 
da viétoria, o Rei colerico a mandou 
arrazar até aos fundamentos. vingando 
Das pedras infenÍlveis a refiClencia , 
que encontrava nos peitos dos homens. 
Mas os grandes aprellos deCle Monar
ca contra nós ,. já na6 davaõ lugar a 

ou-
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Bta vulgo outros' expedientes, que os de cuidar 
na defen fi va. 

O Rei, que ainda el1:ava em Gui
marães, antes de -fe mover para os 
lugares, que Ce entenderiaó fer do 
maior-perigo para lhes difpôr o re
medio: Elle quiz fondar o animo do 
Condeílavel D. Nuno , e o inílruio 
no poder formidavel com que o Rei 
de CaneHa vinha rel1:aurar a québTa ~ 
que tivéra fobre Lisboa ~ que elle ena
va irrefoluto no que devia fazer; fc 
bufcaria os inimigos em campo aber
to para decidir a fua caufa em hum 
lance da fortuna 'I cu fc cs efperaria 
em huma Praça forte, aonde os def
truiífe por meio de huma defenCa pro
longada 'I fem fe expór ás contingen
das da batalha. O bravo Heróe 'I que 
do principio da guerra trazia conful
tadas com o feu coraça6 intrep.do as 
occafiões de hon!a 'I que ao Rei, á 
Patria 'I ea fi mefmo podia5 fer glo .. 
ri'ofas, com o efpirito cheio de con
fiança, refpondeo prompto: 

Nós, Senhores 'I eRamosrodea .. 
dos de humas fitua<;óes taes, que qual

quer 
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.qUe1:~ exceH'o a -que-nos arrojemos, naó BD vuJg. 
merere. : O· nome ,de temcridade. ,Nós 
.defendemes a liberdade , o: Rei, a Pá-
tria '~' e'lambem a: Religiaõ contra a 
gente , que' fegue hum fdfma ;. que 
,querl conquiílar .. nos.; que prefume aba-
,ter-vos -'; que vem 'a cativar-nos. Pois 
efies objeétos fúbl1mes fó nos' haóde 
merecer acções vulgares ?- Qpe Cllcca-
liões, mais. importantes pITa até dos 
covardes fazer valentes? E ,ÍJellas co .. 
mo quereráõ monrar-fe os Porilugue-
zes ',': que lhes conheccm a gravidade? 
Se ,nós vencermos, de hqni; .golpe 
-confeguimas' todás; aqueJ1as vantagens; 
íe:: ficarmos; venCidos , tudo facrifica. 
mos .de bqmavez ,aos fimulacros da 
honrA; a! quem ,de,'emos todos. eAes fa
Crificiüs~ Antes mortosquej f-ugeitos 
a hlm .dominioeClranho. Entrare~ 
os CaíleJbanos em :Portugal , 'cinós 
fahirmos ao (eu encontro , deve fer 
1t-uma, mefma aeGaõ. Se nos deisarmos 
Íltiar i , que excrcito .. temos· ; que nos 
{oecorra .? . cPa,aaca.barmos em' huma 
Gova ... · comO', féras~; ,vamos·mQrrer ná 
QUlPiloha ,com ,~~ .efpadat ,.na màõ, 

cc-
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E'rnuJg. como homens. Eu bem Cei''; que ct 
partido, he deíigual; mas tambem'na5 
ignoro., que ,os Portuguezes , quari
,do fe emp.eriha ,a honra " naõ, cont.6 
llÚmero de inimigos. Q.uantO:B .foraó 
,os quevencêraõ o choque de 'Tran
coCo? Pois o mefmo Deos de enta6, 
he o defempre; o Reino, e,a caufa 
tudo, he feu; aclle' devemos confiar 
para 'naÕ conrentir efies 'hofpedes na 
nO«a eaf... '", ,! 

• " ! PrOlbtttendo-fc:' . fegredo. inviola. 
\reI, 'ájuij{ll3óentre fi oRei., c'oCon" 
deílavel 'pcH1ar-fe em, campo.~ e efpe
rar occa-fia6' para': OE bauloa. Como os 
inimigos principiava6a mover-Ce i em 
CaGella;elles déra5 IS providencia. 
necetrarias' no Minho ',. e na Beira: 
marcháraõ, o Rehpara Abr'antes a ef. 
perar a. gente dasProvincias; o Con. 
deftavel. para o' Alem-Téjo a coAdu.
zir a daquelle partido., EfpeEava-!e' a 
entrada, dos' eaLtelbanos por BiIldajóz ~ 
movimento , ':que' ,obrigou o ,Rei: a 
patfar o- '1:'éjo.; mas retrocédendo cI. 
les 'a marcha para GtdàCIe R ocdrigo. ., o 
Rei tomou,. 9ccupar'.Abrantes, :aOl» 

de 
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Q.e 'i:aeve até ·Aguao. A caufa defl:e ira vulg. 
l'etrocéHo da marcha do Rei 'de, CaC", 
tella..." e os movimentos, que prece-
dêraó li batalha de Aljubarrota, fa6 
cugoos da attcmça6da BUloria., como 
fuccdfos precedentes ., acc;aó glorio-
fa, que deciqio o negocio da naifa 
libérdade. 

Antes que aqueUe Pdncipe te mo-
v,eCfe de Cordava, mandou occupar o 
rio de Lisboa pela fua armada, com
poaa de 40 náos' gfOifas , ,d~ galés, 
e doze fragatas, que fahíra,tS dos pori. 
tos de Andaluúa , e Bifeaya.· Indica
va eaa manobra, que elle viria outra 
vez tentar fortuna fobre Lisboa; ajun
tando a ena, gran4e frota as f.orças da 
terra , que os: {euS mefmos BUlaria-; 
dores, e dos mo'dellnos F.r. Jofé Al
vares de la Puente; Cobem a'trinta mU 
Iofalltes" e oito mil cavalIos. Porém 
informado no 'caminho, que aCida .. 
de ,de E} v.as padecia' grande falta do 
mantimentos,- que' lhe i.mpoffibilita.o: 
W\Ó adefenfa 1'0'Imais·de quin"odills:l 

eUe' determi·na· f~er .. fe. Senhol"·:dielta 
man .da notra fro~eira., e 'Ç'Om. v.Hl_ 

, : tc-
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Era,vul,. temerofa aprefenta tantas trópas ~ ca
ce da PraGa. Eta entaó feu Governa
dor o bravo Gil Fernandes, que Te:. 
vetUdo de confiança heroica, determl. 
DOU molhar nas obras ao Rei. de CaC. 
tella; ·que naó temia as fuas armas. 
Elle mandou .,que. as :portas fenaõ fc
chalfem em quanto os inimigos efii~ 
velfemno campo, par3cvitaro tra
balho de as abrir, e fechar ás enira
das, e Cahidas das· cfcaramuças con. 
tinuas, que eile naó ce1faria de empre" 
hender. " . 

Humas a outras amontoa.va as rahi· 
das. eí1:e eCpirito impavido para ter o 
campo Cempre. em rebate. DefejoCo 
de huma facçaõ , 'que fe fizeífe maiS" 
fellti vel ao Rei; a fortuna lhe metteo
em cafa a. conjuntura com a noticia, 
que lhe déraõ do grande comboi de 
viveres ~ que· naquella .Doite -fabia de: 
Badájóz para o exercito. Nas horas 
do maior filencio marchou a obfervar. 
a. efeoIta, que oeondu~ia, e a achou 
em pequeno número 'peJa vifinhan(ja 
da PraGa ao. ca'mpo " e pelacohfiari:" 
~a ; de '.que o. refpeito do exercito o· 

.' . fe-
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{egurava. N a6 podéra6 os CaOelha- Era vIII,. 
nos foportar o primeiro pefo do~ 
íeus golpes~ e poaos em fugida, re-
colheo em Elvas o comboi ,. que for-
neceo a Pra<;a para muitos dias. Já 
eraõ palfados vinte e cinco" fem os ini-
migos ganharem hum palmo de ter-
reno. Entaõ recebêraõ aviCo do [uc-
ceifo infeliz do choque de Trancofo , 
que quando os forçava a naó perder 
gente ~ e tempo no bloqueio de El-
vas , lhes defenfreou a tyrannia para 
fe defpedirem da Praça com aCGóes in-
dignas da humanidade. 

Acafo viera a Ceu poder hum pai
zano de Elvas. O Rei lhe mandou 
cortar" as maos., e pendurallas ao per
coço do innocente com huma Carta 
a Gil Fernandes., em que o ameaça
va ., como aquelle era o tratamentlj 
vulgar ~ que daria a todos os facciona .. 
rios do Mellre de A viz. Palavra taó 
mal dada foi e.xaétamente cumprida em 
mais dezafetct homens de Arronches., 
que lhe cahiraó nas mãos ., e ficáraó 
{em eUas. Gil Fernandes, incapaz de 
{oIfrer eaa atrocidade., que lhe pare-

TOM. r. U eeo 
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Ir. "uI,. eco devia imitar fem efcrupulo , por 
lhe dar o exemplo hum Rei: de oi
tenta prifioneiros, que tinha na Pra
Ga, cahio fôrte femelhante em dou. 
Fidalgos infeliccs, que foraó manda
dos ao Rei com as mãos, e huma 
Carta pendentes do peito, que dizia ~ 
O Governador de Elvas dará efte mef
mo trato a oitenta Caftelhanos, que' 
tem em feu poder; e os valfallos de 
el Rei de Portugal D.· J oa6 I. teráij 
cuidado de fazer o 'mermo a todos, 
fe dia impiedade coptinuar a ter ex
ercicio. Efta refpoft~ foi a vantagem, 
que os Callelhanos tiráraó da empre-
2a de Elvas, a que o .Rei acodia de 
Abrantes; mas 'cUe rctroccdeopara 
a roefma Villa com a noticia, de que· 
OS inimigos levantava6 o campo 't e 
fe faziaõ na volta de Cidade Rodrigo 
a crperar o Principe D. Carlos de Na
varra, que vinha. com hum corpo de 
tr6pas em foecorro do Rei de Caftel
la feu cunhado. 

CA. 
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C A P I T U L O III. 

Do 'lue [uccedeo depois dIZ entrada tlfJ 
Rei de CtZjlella 'em Portugal. 

SENTIDO do máQ fuccelfo .deElvas; 
e tida por mais difficultofa a entrada 
em Portugal pelo Alem·Téjo; o Rei 
de Caflella tomou o caminho de Ci· 
dade Hodrigo para afazer pela Beira, 
e feguir por Coimbra. a jornada de 
Lisboa. Naquella Praça chamou acon· 
felho os [eus Generaes para fe deter
minar, por que forma [e faria a ,ex pc. 
diçaô, -Cuppofios os avifos conformes, 
de que o novo Rei [e apreCentava pa
ra a impedir por meio de huma bata. 
lha. Os pareceres 1e divid(raó á pro
por<;aó das imagens, que Ce figuravaó 
os erpiritos , que. 05 propunhaé.$. Di. 
ziaó os menos affoutos, ou mais cir
cunfpeétos , que o Rei naó devia ir 
em perroa arrifcar a reputa~a6 no COlD

bate com homens dt;Ceíperados , que 
naó obílante ferem poucos , cfiava6 
refolutos a bufcar a libérdadct pelo 

U ii meio. 
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Era vulg. meio da morte, e dos perigos: que 
com a viétoria de Trancofo ficáráó 
~ó foberbos, que rodeavaó o feu 
Rei, pedindo-lhe a batalha, como ul
timo remedio da feguranGa, ou da 
ruina: que elles faziao guerra de Re
ligiaô a que era do EClad'o, naó dal1-·· 
do aos CaClelhanos outro nome., que 
o de Scirmaticos; e que com homens, 
que peleijavaó pela Fé., e pela Patri~ 
naô fe bufcavaó encontros., de que el
les entendiaõ, que vencedores., ou 
vencidos, fempre ficavaõ gloriofos: 
que, fobre tudo., a faude do Rei eC
tava muito debilitada; eraô grandes 
os calores da Etl:aGaó; naô devia ex
pl;r a fua vida; mas dividir exercito 
taó numero[o em varias., que invadir
rem o Reino por differentes partes, 
em quanto da fua obrava a Armada Co
hre Lisboa., oao Cendo poffivel ao 
MeChe de A viz fepara r as fuas for~as 
para· acodir a tantos lugares. 

Os mais ouCados, ou menos ad
vertidos ponderavaõ os juifos., que fa
ria o mundo do valor do Monarca de 
Cafiella, que com quarenta mil ho-

mens 



DE PORTUGAL, LIV. XXI. 30' 
mens fe retirava de vêr a cara a hum Era vulg. 
punhado de Portuguezes" inimigos por 
capricho: que todos o attribuiriaô 
a medo; affronta maior, que a perda 
de huma batalha, em que muitas ve-
zes fe cede ao deClino fem injúria do 
yalor: que fe os Portuguezes i áetl .. -
vaó foberbos; vendo que o Rei fica-
va em Catlella" lhes crefceria o or
gulho, e paffariaó a intoleraveis: que 
o exercito di\'idido feria caufa de emu .. 
laçaó enU'e os Commandalltes , que 
botariaó a perder os fucceffos com van';' 
tagem dos contrarios, e froxidaó dos 
Portuguezes fieis, que tomaria6 o 
partido do novo Rei, ou reriaá omir-
fos nas occafióes de os fervir ~ que 
o Mdhe de A viz naô era poffivel ti-
veíTe corage para efperar em campo 
femelhante exercito, que devia mar-
char a encontrar-fe com effe par de 
homens defefperados, fazellos em poC-
tas, e ir defcançar do trabalho den-
tro dos muros de Lisboa. Elle pare-
cer, por mais briofo, teve-o el Rei 
por mais honrado ~ e reroluto a en-
trar por Portugal em peífoa, mandou 

pa:-



3 I O HISTORIA GERAL 

Sr.,ulg. para Ávila a Rainha D. Brites encar'; 
regada ao Arcebifpo de Toledo D. 
Pedro Tenorio. . 

. Entrou o Rei de CaRella em Por
tugal pela Provincia da Beira, e to
mou Cerolico, aonde fez .0 feu Ter
tamento para começar a guerra com 
demonftraç6ts de Catholico, que de
generáraó em officios de tyranno. Aqui 
~ viera6 encontrar muitos dos feus 
a.ntigos partidarios, que dcfculpo\raó 
_ infidelidade com o temor da elei
çaó do novo Rei. Conrolado com a~ 
boas efperanqas , qu~ lhe déraó efies 
traidores, continuou a marcha para 
Cqjmbra', levando na vã.guarda o eC
trago, eo terror, que deixavaó crueis 
fmaes. em todos os Lugares da Provin
cia por onde paífava. Os Póvos aber
t~~',c.,e as peRoas eraÕ o entretenimen
to dófUfdr brutal deftas trópas. TranC
portado até aos dera tinos o Rei, por
que P'Ü~tuguez algum do partido do 
c;namado MeO:re de Aviz naó vinha 
flurear o abrigo das fuas bandeiras: 
cite naó perdoou a fe:Io ., ou idade; 
e querendo proporcionar as fuas cruel-
~ da-

~ 
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dades com as peffoas em quem as Eta vulgo 
mandava executar; ordenou , que a 
bumas fe cortaffem as linguas, a QI1-

tras OS pés , aos meninos os braGos. 
Para ajunt81" o facrileglo á inhumani-
dade, o impio ao barbaro, fez der-
truir a Igreja de TrancoCo, como Cc 
nella hOllvefi"e de devorar o incendio 
a memoria do eftrago vcrgonhofo, que 
alli padecêraó as fuas tr6pas, e, elle 
o anno paifado Cobre Lisboa. O hor-
ror deRas atrocidades animava mais 0$ 

Portuguezes para defcjarem antes a 
morte honrada na guerra, que aca-
bar como infames ás mãos dos ver-
dugos. Sempre eíles procederes e{lra~ 
flhos foraó caufa das perdas de Hefpa-
nha ; e quando naó houvéraó outros 
nemplos , bafiavao em Flandres OS 

do Duque de Alva, que fazia vaidade 
de ter fubmettido ao cutelo dos AI .. 
gozes milhões de cabeGas. 

Neila marcha dos Cafleihanos fe 
advertio ao R~i, que mandaífe fazer 
cortaduras nos caminhos 'para a jm;. 

pedir. ,Mas aquelle animo fublimc t 

para fazer os vaífallos particip,nteJ 
dos 
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EravuJ~: dos feus fentimentos, lhes refpondia: 
Fraca defenfa; efperemos, e comba
tamos. que brevemente nos veremos; 
vingados dos nolfos inimigos. Elles 
ehegáraõ fem embaraço a Leiria, aon
de fe lhes ajuntáraó 'os Com mandantes 
das PraGas da fua facçaõ para ajuda
rem a devora-r a Patria, como cancros. 
O Rei avifou de Abrantes ao Condef .. 
taveI • que chegou com a gente do 
Alem-Téjo.; e inflou com os Fidalgos 
vencedores no dia de Trancoro para 
virem ganhar nova honra em maior 
feito: mas elles , que viraõ pa{far o 
grande exercito de CafielJa ,. mudáraó 
de refoluçaó á vifla do inimigo, ex
cepto J oaô Fernandes Pacheco , c 
Egas Coelho , que fe portáraó ; co
mo diremos a feu tempo. Naó deixa
va6 de affligir os cuidados aos gran-
des coraGões; que he penc;aó da hu- ~ 
manidade trazer á memoria as ima- 'I 
gens trifles das contingencias, quando 
a alma fe recreia na gloria de {ubir 
triunfante ao Olympo. Por Hro o Rei, 
que . fabia fe notava de temeraria a 
fuarefoluçaó de àtacar o inimigo, (en-

do 



DE PORTUGAL, LIV. XXI. 3 13 

ao.alguns dos que deCejavaô o com- Eta vulg. 

bate os meC mos , que o pcrruadiaõ 
anojado; elle Ce determinou a convo-
caro feu ConCelho. 
, ' A prudencia humana ncae con
grelfo Ce oppÓz aos detlinos , que a 
110lfo favor tinha decretado,' a Provi
rlencia. Queria6 muitos, que fe eC pe
raff'em os foccorros promettidos de In
glaterra; e que em quanto na6 che
gava6 ~ o Rei fólfe para o Alem-Téjo, 
e invadiífe a Andaluzia até Sevilha, 
para obrigar o Rei de CafielIa a aco
dir á' defenCa da fua cara: Projed:o, 
que o divertia' dofitio de Lisboa, e 
a nós nos deixava livre a retirada de 
Cafiella ~ 'quando fiOS burcaífe, pal'a 
virmos unir-nos aos Inglezes " que já 
entaô reriaó chegados: que emprehen
der outra re(olucaó ., era tentar a 
Deos , equerer~ forçallo a que délfe 
viétoriaa Ce is mil'homens, que teme
TaTiamente foífem invetlir fctenta mil, 
que tantos fe dizia ferem os Caílelhanos. 
Seguíraó os mais efie parecer contrario 
ás intencôes de el Rei; mas o Condef. 
,tavel ., ~ue o via CufpenCo, Ce levantou, 
e dilfe : - Que 
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Era vu1i! Queempreza intentáraó até ago .. 
ra os "Portuguezes , em que peleijaf .. 
fem com forGas iguais? Fazei tem
branc;a de todas as Épocas, feja no 
tempo dos Carthaginezes, reja rio dos 
Romanos, feja no das Naç6es do Se
ptentria6, e ulti mamente no dos Mou· 
lOS , a noffagente attendia á jutliça 
da ciufa, n<ló contava o número dos 
inimigos. A que nós temos entre mãos., 
he hUlna das mais jutH6cadas deCde as 
idades remotas até agora; e na6 ha
vemos nelIa feguir o exemplo dos nof
fos Maiores? Al&n ditlo, quem Cou
ber da guerra, naó dirá, que a jorna
da de Andaluzia he diverCaó , mas 
huma fugida ~ quefe defvia do gal-

. Pé, c efie temor quebrará os animos, 
que ella6 ao prefente refolutos. EUa 
faciHtará o rendimento de Lisboa; e 
perdida efia Capital , que mais DOS 

·r~Cla? Entaó abateremos as armas, e 
·reconheceremos Rei o de CaClella. Os 
Inglezes naó Cabemos quando virá6, 
.e o perigo ji o vemos. Se lhe differi
. mos a cura, naó nos aproveitará o r~1 
media, quem vem fóra de tempo. Nó 

meu 
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meu conceito a batalha heindifpenfa- Era vulg. 
vel , e affim o aífentámos cm Gul ... 
marães eI Rei, e eu, que naó mudG 
de parecer á vi fia do inimigo. Ficai-
vos, Senhores, em Abrantes- ; tomai 
os pareceres, que julgares convenien-
tes; perdei o tempo em conferencias; 
que D. Nuno AI vares Pereira com a 
gente, que ofegue, fe arroja á teme· 
ridade de ir atacar os Caf1:elhanos, e 
fenaô poder Calvar a Patria, morrerá. 
por ellll. ' 

Acabou de fanar o Condeflavel., 
e rem efperar refpofia, fahio do COll

felho ; veio ao quartel da gente' 'do 
Alem.Téjo, que recebeo cam alvo
JO<;o a fua refolu~aõ beroica; mandou 
tocar as caixas ~ e trombetas, C rom
peo a marcha para Thomar, por on .. 
de fe dizia que vinha6 ·os Caf1:elba .. 
nos , com huma intrepidez fó digna 
do efpirito de D. Nuno Alva.res Perei
ra. Fez a inveja oS feus Offidos nas 
roefmas petroas , que defejariaó fel 
authoras def1:a chamada loucura, co
mo fe os animos fublimes houveffenl 
de apertar os feus impulfos. dcotrodos 

, /cu~ 
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Era vulg. curt~ limites dos corações vulgares. 
O Rei que ,tudo ouvia., e callava., co
mo quem conhecia a fundo o ardor 
da 6delid:ade do Condetlavcl; torna a 
ajuntar o: confelho ,e lhe propoem : 
Que os pa(fos de D. Nuno faá ta6 
f.ormofos como clle; merecedores de 
fer feguidos ., nunca de fer notados: 
Que o reu efpirito magnanimo naS 
pode' ouvir fem commoçaó a noticia 
das orden,,, que o Rei de CaneHa 
mandou °dar ao feu exercito" e diziaõ; 
11a marcha matem ., cativem" quei
mem ., roubem até chegar a Lisboa: 
Que eaas barbaridades fe execlltava6 
fem piedade ; e á viaa dellas., que 
íentimentos nos dev~ infpirar o amor 
da Pátria " a caridade pelos irmáos ., 
a jufiiça da naifa caufa? O eeo ferá 
-em nolfo foecorro., e cite terá erco
lhido ao fragil infirumeoto detle., que 
,0 defprezo chama Rei de Aviz ., para 
refgatar o feu Povo das opprefsões da 
tyrannia. Mandernos~llamar o Condef~ 
tavel; unamonos ,éom elle ; imitemos o 
ardor do (eu zeh{, e oaó queiramos ap
plicar remedias communs a males extre-
mos. Co-
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Como a voz do Principe cano. Era yuJ;. 
~, nirou a &CGa5 do Condefiavel , ellit 
~ foi unanimemellte approvada, e deci-
ir dida a batalha, como meio unico de 

impedir aos inimigos a expediCja6 Co. 
bre Lisbo!l. Mandou.fe a J oaó Affon
fo de Santa rem, hum dos do ConCe
lho, que chamaífe ao Conde!lavel já 
pofia em marcha; mas elle ouvindo 
o recado, lhe refpondeo: Que depois 
do que ajuílára com el Rei em Gai .. 
marães de naõ confentir, que os 
Caílelhanos fitiaífem Lisboa, naó ti .. 
nha fobre que tomar mais Conrelho: 
Que da rua parte lhe pediífe por mer-, 
cê o deixaífe vêr a cara dos inimigos, 
e que fe Sua Alteza tambem queria 
ir lhe mandaífe logo avifo para o ef
perar em Thomar. O aperto em que 
entaõ e!lava o Reino , naó ró fazia. 
defculpavel; mas louvavel a generofi
da de de D. Nuno. El Rei a engran
deceo com o elogio , 'de que tinha 
hum vaffallo mais zeloro da fua" Di
gnidade Real, que elle mermo; e or .. 
denou. ao rcu Veador Fernando Al
vares doe Almeida foife ao call1inho in. 

for .. 
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lEra VI\lg. formar o Condefiavel da refoluça6do 
Confelho; ordenar-lhe retrocedeífe a 
Abrantes para marcharem juntos a buf-
ear os inimigos. . 

O CondeHavel, que hia atroando 
a campanha com a marcha batida para 
a fazer pública; entrou no efcrupulo, 
de que retrocedella-., e faberem-no os 
inimigos., elles o tomariaó por mudan .. 
'ia de refoluGaõ, ou covardia. e con~ 
tentou ao Veador com lhe pedir diflH
fe a el. ~ei, que no outro dia o efpe
ra vaem . Thomar; e continuou a jor": 
Jlada para ella Villa. Affim'o executou 
o Rei, que com o reClo das tropas fe 
foi ajuntar com o CondeQ:avel para fe 
determinar o h:Jgar, a fórma, e plan-' 
ta da·batalha. Daqui foi mandado Gon
çalo Annes PCyXQto- examinar o cam
po dos inimigos , disfarçado com o 
carader de Enviado para repreCentar 
no Rei de Caflella da parte do 'dePor-' 
tugal Ce reti.ralfe do Reino, que naõ' 
era feu, e que Ce repugnalfe fazello, 
Q defanalfe para a batalha. Exaéhmen
te cumprio Gonçalo Annes a fuacom
milfaó ClU Leiria" a.onde·notou as for .. -

'ias 
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'ia! de Callella; fondou o animo do Era YUlg. 
Rei, e rentido do defprezo manifefio 
com que elle tratava ao feu Sobera-
no ; da fua parte lhe intimou a bata-
lha 'uo lugar., e dia., que eUe quizeffe. 
eleger. 

Da (ua fez o mefmo o CondeC .. 
tavel, que mandou hum Trombeta ao 
campo inimigo requerer ao Rei naô 
molefiaífe a fua Patria ; que fahUfe do 
Reino., que reconhecia por feu Sobe~ 
rano ao Mefire de A viz ;. e que fe naó 
o quizeífe fazer, elle tomaria a licFn
ça para O' obrigar com as armas. Re[· 
pondeo-Ihe o Rei de Cafiella., que el
le vinha cobrar a herança, que lhe 
tocava por fua mulher: que olhaffe 
por li ,. abandonalldo o partido do 

. Mellre ; que fobre eUe derramaria a 
profufaá da fua liberalidade. A viaa 
de fias l'epofias, o Rei., e o feu Con .. 
deClavel aífemáraó., que as armas de
via6 decidir a quefiaó-, e movêra6 no 
dia onze a fua gente., que no feguio
te palfou a Porto de Móz, aonde ef
tiverali até quatorze de AgoRo , dia 
{empre memoravcl 110S Fanos brilhan-

tes 
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Er. vulgo tes de Portugal. Como neUe Ce efpe
rava a batalha, os noifos pafiàraõ a 
noite em exercidos catholicos ; os 
mais recebêra6 os Sacramentos de ex .. 
piaçaó, e da maó do Arcebifpo de 
Braga a Cruz, e Indulgencia d" Cru
zada, que o Papa concedêra a 11oifo 
favor contra os fautores do fd[ma. 

Com el1:es confortos fahíraõ os 
Portuguezes do Porto de Móz na ma
drugada a cortara el1:rada, que haviaS 
levar os Callelhanos de Leiria para 
Lisboa. O Condefiavel, que marcha
va na vã-guarda , marcou o terreno 
para; o combate em huma campina ra
za, [em montes, rios, ou roturas da 
terra, que 1105 deífem fuperi()ridade , 
ou alguma vantagem dos inimigos, 
que tinha6 fobre os Portuguezes a de 
fete homen's contra cada hum delles. 
Neíle plano formáraó o Rei, e o Con. 
deílavel [eis mil e auinhentos Colda
dos , em que entrava'ó mil e fetecen
tos de cavallo 'f e tres mil e qUinhen. 
tos entre criados , e gente de [erviço 
das bagagens, que fazia6 ao todo dez 
mil homens. O exercito inimigo, COD-

taJl~ 
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tando tambem eflas prac;as defiinadas Bta 'fUIg; 
aos minií1:erios do campo, chegava 
ao número de fetenta miJo Na vã-
guarda fe poltou o Condeflavel com 
feifcentos cavalJos defmontados , co-
mo fizera na batalha dos Atoleiros, 
para ,:!uebrar nas lanças a primeira fu-
ria dos inimigos: o lado direito era 
a célebre ala dos Namorados, mo~os 
folteiros, que efcolhêraó a devir_ do 
amor por marca da fua corage, e os 
mandava RuyMendes de Vafconcel .. 
los com (eu irmaó Mem Rodrigues, 
e o Alferes Alvaro AnDes de Sema-
che: a maior parte do lado efquerdo 
era compona dos Inglezes auxiliares, 
que cobriaó Anta5 Vafques de Alma-

,da, Joa5 de Monferrara , e Martim 
Paulo. 

EI Rei efiava na reta-guarda com 
a bandeira Real , que arvorava Gil 
Vaz da Cunha '1 e fe formava do reC .. 
to do exercito, que tinha na referva 
as bagagens com hurila guarda em cir
culo da gente menos apta para ~ pe
leija. Faltára6 no campo muitos Fi
dalgos de alta confiderac;aõ , que ti .. 

7'OM. y. X vé. 
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IrlYulg. véraõ 10 Rei., e· Reino por perdidos 
oeRe encontro taó defproporcionado. 
mas os que eaavaiS pre(les para elle, 
o eA.imáraiS materia de entretenimen
to, como iremos vendo nas eircunf
taneias , que lhe precedêraó. Como 
formado o exercito , ainda naó pa
reeiaiS os CaA.elhanos , os Portugue
zes pozeraó armas em terra, e fe eo
tretiveraó em tantas danças, e folias ., 
que naó poderiaiS fer mais jucundas Ce 
elles eCpera1fem por huma grande féfla. 
Efla manobra jovial a1fombrou. os ini
migos, quando nos nifiára6 ~ e a ti. 
veraiS por pref.lgio da Cua infelicida
de. AcHa fe ajuntavaiS os votos, que 
chamavaó denodados, que contrape_ 
fáraó os pios do Rei, e do Condetla
velo O Rei votou ir daquelle {ido a pé 
ai Igreja de Santa Maria de Guima
rães, que CaiS 40 leguas ., peCar.Ce a 
prata armado., como eflava., e fundar 
J1elle hum Convento. O Condefiavel 
prometteo o mermo a Santa Maria de 
Ceiça em Ourem, e edificar em hon
ra fua outro Conveoto. 

Eu-
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Entre' os denodados fora6 cêlc .. Ira tul,. 

bres os votos de Martim Affonfo ,dt 
Soufa, que prometteo, feefcapaffc 
da batalha., ir paffar huma quarente" 
na com a Abbadeça de Rio Tinto; mas 
feu irmaO Joaó Rodrigues de Sá lhe 
reCpondeo, qae Je tal fizeffe., elle pro-
mettia de lhe dar com hum pão , c 
diz certo ECcritor nofto., que ambos 
cumprira6 o vo~o: o de Vafco Mar. 
tins de Mello o moço, que jurou 
prender ., ou ao menos pÔr as maos 
em el Rei de Callella ., e por que-
rer cumprir o voto., perdeo a vida: • 
o de GonGalo Annes de Caflello de' 
Vide, que prometteo ., e guardou o 
de fer o primeiro, que enfopaffc a 
lanGa nos Callelhanos; com outros 
femelhantes., que indicavaó o desaf-
fogo militai dos nofI'os aventureiros., 
libertadores gloriofos da Pátria na fi .. 
tuaGaó mais trifle a que a reduzira o 
poder,. e tyrannla. 

~ Quando amm Ce entretinha6 ,0' 
nolfos Caldados, quafi a horas de meio 
dia appareceo o exercito Caflelhano 
cm multidaó horrível, que cobria Of 

X ii pIa .. 
.' 
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Era \1I1g; planos, e coroava os montes. Como 
nos vira5 na efirada plantados em ba .. 
talha.. entendera6 o deíignio de lhe 
diCputarmos a paRagem, e fizeraó alto 
os nolfos inimigos, que ró com a fa .. 
ma do número pretendiaõ atemorifar-
1105. El Rei perguntoll aos Chéfes., 
que faria á vifia da refoluçaõ dos Por
tuguezes. Muitos feguíraõ o parecer 
de Joaõ de Ria, Embaixador do Rei 
de França .. que ponderou razões for
tes para impedirem a batalha , que 
fe foíre ganhada por taõ poucos, mas 
denemidos .. a injúria das armas de 
Cafiella em todas as idades ficaria ir
reparavel. Os pareceres contra rios tive
raó por maior a 'de voltar as caras ao 
Mefire de A viz , que vinha facrificar 
á fua defefperaGaõ hum punhado de 
homens loucos .. que feriaõ degolla
dos Cobre a marcha; e com efie voto 
(eacommodou o Rei. 

Nefia {uCpenfaó eRava5 os dous 
~xercitos , quando Joaó Fernandes Pa
checo, e Egas Coelho , que vinhaó 
da Beira com hum pequeno corpo de 
,ente, deraó Da fl·eote· do lado ef .. 

quer-
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querdo dos inimigos. Sem os atrullar Era vul,. 
o repente defie encontro, fizera() to-
car as ruas trombetas, e rompendo 
por entre Os dous campos , bufcáraó 
a . vã-guarda do noifo. Sahio o Rei a 
ene lugar para os receber, e com el. 
le Diogo Lopes Pacheco 'I que leva",: 
va a rua velhice veneravel carregada 
do ferro das armas, e naó podia con-
ter o gono á viaa do zelo de [eu 6-
lho. Joaô Fernandes depois de beijar 
as mãos ao Rei, e ao Pai, diífe ao 
primeiro em voz alta, que todos ou-
vilfem : Esfon;ai-vos, Senhor, contra 
eíles inimigos; naó os temais por mui-
tos t que os voffos fa6 melhores: EII 
já os conheço; ha pouco que lavei as 
minhas mãos no [eu [angue, hoje me 
fartarei, deli e : [ó vos finto o traba-
lho, que haveis ter em matar a tan-
tos: efies faó os que refiáraó dos que 
vós degolaíles no fitio de Lisboa : 
Deos torna a vo.los pÔr diante" pa
ra que lhes façais o mefmo. Por to. 
do o exercitare pa{J(>u eaa palavra 
de J oaó Fernandes, e infundio ta} co';' 
,age nos noifos, que já o furor fazia 

Ian~ 



~·2.6 H15T01UA GERAr. 

I" 'II. ranger 01 dente. peJa tardança dos 
Cafielhanos. em enve(lfr. 

afiando, os campos na útuaçacS., 
que fica dita" ainda elles faziaõ con
fultas , e novamente mandáraó tentar 
o noifo Condeílavel por feu i rm~õ Dio
go Alnres Pereira, pelo falDolo Pe
dro Lopes de Ayala., e pelo Mllrichal 
Diogo Fernandes. Chegára6 ,os tres 
á frente do exercito" aonde Diogo Al
.. res defatou' os diques á .ternura ~ '5 promeífas" á quamo havia de tocan
te para perfuadir ao Condeílavel o fe .. 
guiffe., e a feu irmatS o Prior , que 
affim lho rogava. O que 'vós, e o 
Prior pretendem .de mim C refpondeo 

• D. Nuno) delejo eu., que elle, e vós 
faGais para obrares com juíliça: Ao 
Rei de Cafiel1a dizei, que ao Condeí. 
tIVel de Portugal Ce enveA:e com ar .. 
mas, e naó fe ataca com baixezas: 

• Que fe prefume vencer-nos, fe delen .. 
p'ne , que em quanto a minha efpa .. 
ôa cortar , natS . ba de ter aífento no 
Reioo, que tyranniza cruel: A· meu 

./ irma6 direis , que cuide menos da mi .. 
o • nha pelfoa , que da fua meuida no 
~ ~ .. 
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perigo, que eIle mal penCa" e hoje Era vuJa\ 
lhe moLtrará o fucce1fo : fe efle era 
o negocio a que vieíles, retirai-vos, 
e fe mais me falia res nelle , efia cC. 
pada vos dará a rerpoaa. Ouvido tal 
defembaraço , o Marichal Cafielhano 
Ce defpedio com efia elegancia enca· 
millhada ao Condefiavel : Vósfe ven. 
ceis, o mundo vos en.i~arâ pelos ven· 
cedores de maior honra: fe vos fue.-
ceder o contrario, fereis os mais hon':' 
rados vencidos: em qualquer das fór-
tes fempre ficais felices. 

Pedro Lopes de Ayala foi ao (eu • 
Rei, e lhe, dUre Ce deixaffe de bata
lha" e como os Portuguezes na6 d-
Dha6 mantimentos, naquella noite dei • 
• ariaá o campo, e lhe ficaria o paC. 
(Q livre para Santa rem , fem fe ex-

• 0. 

pôr ao perigo de vir ás m~os com 
buns homens, que' em Ce fhes ftllaa. o o' .. 

do em liberda<ie, rugia6 co'mo féras. 
Muitos foraó delle parecer, entre eI-

. . , 
" .., 

les o Conde de Rarc:eUos; mu ene.o, , 
mudou q ualldo ouvio (, defprczo co~ o •• 

que Ce fa l1a Ya no valor dos PQ~ugue.. . • • .' ~ 
~es , c com t.odo o esfonio da' fua' o o., •• 

e. 
• 

: . .' .. 
, .. elo-:' •. .. .. " .... . · ,'--' 

• 

. ,.... . 

.. !. 
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Era vulg. eloquencia perfuadio ao Rei de Caf .. 
teHa o combate, aonde elle com os 
mais Portuguezes, que fe dec1arára6 
contra a Patria, tinha6 de perder rem 
honra as vidas, que podiaó confervar 
reputadas. ou arrifcallas com memo
ria mais illuílre em melhor caufa. 

C A P I T U L O IV. 
Efcrt'Ve-fe a famara Batalha de Alju

barrota, que decidio a negocio dll 
liberdade de Portugal. 

T Á declinava o Sol do feu ponto 
vertical no dia 14 de Agoílo , o 

mais formara, e brillunte para Por
tugal , que depois de dous fecuTos por 
clura femelhante o vio renovado nas 
jornadas das Linhas de Elvas.. do 
~meixial, e de Montes-Claros: Quan
do o exercito CaO:elhano principiou a 
mover-fe contra n6s a fom de caixas, 
tromhe-tas, e ~rito de guerra Cnfiel/a, 
San! z.,/{o. Entaó andava o A rcebifpo 
de Braga pela frente das fileiras ani
malH!o os fuldcldus, c advertindo-os, 

que 
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que entrados na acc;a6 ., repeti1rem lra vulg. 
muitas vezes: Perbum caro fal1um efl: 
Perguntava6 OS maviofos, que era o 
que dizia o A Í'cebifpo ? Refpondiaõ 
os denodados conílruindo: Que a fun
ça5 aos Caílelhanos tinha de cuílar 
caro. A ffim ha de fer querendo Deos., 
repetiaõ outros, que nós havemos 
dar.lhe hum bom mercado. Com eíles 
apophtegrnas de galhofa efperavaó os 
noífos hum dos repelóes mais horren· 
dos , para depois fa,z~rem verdadeiro 
o erudito Cofmografo'de Carlos V. que 
dUre nas fuas Relações Univerfaes do 
mundo: Q,ue Naça6 alguma do Uni. 
verfo era comparavel no valor com a 
Portugueza ,. que fazia dos combates 
materia de ~ntretenimento. 

Quando o grande Condefiavel 
"io, que os inimigos fe moviaó, vol. 
tou-Ce para os· Ceus, e lhes fallou ar. 
lini: Eia, Amigos, -he hora de levan
tarmos as cabeças, que nos chega a 
redempc;a6: movamo-nos.. mas tatS 
"agararos , que a cada paffi, firme
~ o pé, e apertemos o punho: pa
J:éçaõ as volfas lanGas, que faá pega-

das 
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Era vulg. das aos braGos; vós .. e as armas hum 
corpo indivifo: na6 vos efpantem 
aquelles gritos, que faó ar, que leva 
o vento: Eu efrou lendo a viétoria 
nos volfos femblantcs: o dia he nof
fo, Vefpera do Triunfo de Maria 
nolfa Prote~ora: A elles; e em quan
to houver mâos para matar, 11inguenl 
as occupe em prender. No reu palIo 
o Rei clamava em tom -de reguran
ça , que Cupt=riormente Ce lhe infpi
rava : Já vem a multidao encontrar o 
reu defrroço nas noffas efpadas: Ani
mo, Portuguezes, que -hoje triunfa a 
Igreja Santa; hoje Ce rime o nofro 
Reino; hoje he o dia da no1fa liberda
de : o triunfo he certo " que Deos 
efrá comnofco; o Deos, que aqui 
nos trouxe (em temor , nos ba de dar 
a viélorià com prazer: fegui o volfo 
Rei, que vos ,ha de acompanhar no 
perigo para fazer a gloria commua. 

A eíle tempo os Portuguezes fac
cionarios de CafteUa na vl.guarda nos 
enveília6. Em deCempenbo do Ceu vo
to fahio a enCapar aclles :1 lança o 
bravo Gon~alo Annes de CaO:ello. de 

Vi-
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Vide., que o~primido da multida6, Era vulgo 
foi a terra; mas foecorrido com tem-
po., foi defempenhando a promefl"lL 
com tal defembaraço, que caufava eC-
panto. A vã-guarda do Condellavel 
envellida por muito. dos mais valero-
{os Callelhanos., depois de huma re
:fiílencia incrivel., era obrigada' a re-
cuar até ao corpo da batalha., que Ce 
abria para a receber. O Rei fahio en-
ta6 do feu pofio para acodir ao peri-
go da gente do Condel1:avel., e ti-: 
rando da efpada ., foi ferindo os ini
n1igos., e clamando: Adiante, Senha .. 
res., que ao voffo lado vai peleijando, 
o voífo Rei. O valerofo Alvaro Gon .. 
c;alves de Sandoval ., que o ouvia., lhe 
efperou ·0 golpe., e lanGando-fe a el. 
Ie ., o fez ajoelbar., e arrancou das 

~ mâos as armas. O Rei com impulfo 
vehemente foi fobre elle, recobrou a 
erpada, e foecorrido por Martim Gon
çalves de Macedo., matára6 o bravo 
Sandoval. .' . 

N el1:e lance, vendo el R ei a pé 
peleijando como o foldado ma<s ordi. 
na rio , o nolfo valor obrou heroicida

• des, 
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E ... wuJ. des., que excedem todo o encarecl~ 
mento ., dignas de mudar a Hilloria 
em Panegyrico. Os golpes eraó tal» 
efpantofos ., que faziaó eClremecer os 
valles. O CondeClavel enfurecido pa
recia fera indomita ., que para ambos 
os lados defpedac;ava a preza. Os bra
vos vencedores da de Trancara corn 
Joa6 Fernandes Pacheco na fua télla, 
ainda agora fe mo{lrava6 maiores ho
mens, que entaó. No ardor deft.a re· 
frega via o CondeClavel ir pelo ar hu
ma lança, que até hoje na6 fe fabe quem 
a defpedio, e entrando pelo campo 
dos Caftelhanos., derribou a reu ir
ma6 o Prior do Crato., de cujo cada
ver já mais houve noticia a pezar d. 
todas as diligenCias •. Morto o Alferes 
Mór ,de Ca{lella ., abatemos o Ellan. 
dante Real ., e a e{la vií!3 os nofros 
clamára6 : vid:oria., que os Caftelha. 
nos fogem. Como fe efia voz fora 
hum trovaó hor\"Orofo., palfado pou
co mais de meia hora de combate 't 
os inimigos começaó .. perder o campo, 
o~ lloffi,s a matar fem piedade., acaban. 
dó vingan~a a que principiou batalha. . O 
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O Rei de Caaella fem paciencia Era vulgo 

para fer mais tempo tefiemunha das 
llolTas gentilezas, da fua reina., e do 
defprezo da' fua Infignia ·Real, a to-
do o correr levou as nove leguas 'I que 
eraó do campa da batalha a Santa-
rem. Vafco Martins de Mello o ma-
GO, que o via fugir, fem mais com-
panhia , que a Cua temeridade , foi 
em feu alcance para cumprir o voto 
de o prender, ou pôr as mãos; mas 
os CaOelhanos da guardà, que o cu
nhecêraó, e v{raó fó, carregára6 lo. 
bre elle, e o abriraõ a golpes. Affim. 
acabou eae gentil Fidalgo , que Ce 
coofultalfe o valor com a prudencia ., 
affim como ri fez com a indifcriça6, 
poderia o cumprimento da fua pro-
melfa ter bum exito mais feliz. O Rei, 
que combatia, fe aproveitou da con-
fufaó, e defordem do campo pela re-
tirada do feu Monarca: os foldados 
redobrára6 o ardor., e a furia : a car-
l1agem era efpantofa , e os inimigos 
{ó fe tinha5-por felices fe lhes d.avaõ 
tempo de fugir ; já fem alentos para 
a defcnCa defde o ponto, em que per-

dê. 
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Era vulg. dêra6 a jadancia de vencedores ~ e 
entráraó a Centir a realidade de ven. 
cidos. . 

Fatal foi o del1:ino da fua infan
taria em huma terra deCconhecida, 
donde , além do exercito, defceo a 
chufma dos homens do campo, que 
apanhando-a errante, e difperfa, fez 
oella hum dirago horrivel. Até da cé
lebre Forneira de Aljubarrota , que 
era mulher de eCpi'ritos formidaveis 
deCde a Cua mininice, chamada a Pif
queira ~ fe conta [ah(ra a campo conl 
a fua pá, que me parece [e guarda 
até hoje, e que com ella matára fete 
inimigos. O número total deí1:es infe
lic.:es palfou de doze mil, que muitos 
annos com os feus Olf05 defcarnados 
branqueáraó o campo da batalha. Os 
cativos fora6 tantos ., e fe dava6 taó 
baratos , que o preGo de muitos ho
mens nada defpertava a cubhia de qual
quer foldado. Em Aljubarrota ficou 
banhada no feu rangue a flor da N 0-

breza de Caílella : Aljubarrota foi a 
Sepultura do Povo de Hefpanha , af
fim como o campo de Canas a do Po-

vo 
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YO de Roma. Todo o trem importan- Era ml~ 
tifiimo, com que () Rei, tantos Fi-
dalgos , c exercito ta6 numerofo fa-
hio das fuas terras, ficou em no6'o 
poder; as foldados, e paizanos b.em 
remunerados das perdas precedentei, 
que tinhaô padecido. 

Dos Portuguezes rebeldes, que 
voltáraô o rolio á Patria para regui
rem o partido de Callella, morrêra6 
o Prior do Crato D. Pedro Alvares 
Pereira, e Diogo Alvares, irmãos do 
Condeliave1 ; GonGalo Vafques de 
Azevedo, e feu filho Alvaro GonGal
ves ; o Conde de Barcellos D. J oaô 
Affonfo de Menezes , irmaó da der. 
gra'iada D. Leonor, caufa de tantos, 
e ta6 dfuturnos ellragos em Portugal, 
que Ocos ainda confervava com vida 
para tcllemunba da derrota das fuas 
idéas. O mefmo deRiDo tivera6 os AI .. 
eaides M6res de Leiria , Obidos, o 
Alemquer 1 que por devoGa6 fe achá
,aó na batalha. Dos noKos faltára6 
cento e vinte homens; mas de pef
foas de contiderac;aõ fó Vafco Martins 
de Mello, Men,do Affonfo de Béja, 

o 
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Era vulgo e os Eílrangeiros Joaó de Monferra~ 
ra ., e Bernardim Sola. Da nobreza de 
Caílella foi paffada á efpada huma gran
de quantidade., que cobria de luto 
todas as cafas iIluílres daquelle Rei. 
110., que na vida da Rainha D. Brites 
quiz defaffogar o feu fentimento., co
mo caufa de tantas ruinas ~ fe a au· 
thoridade do Arcebi[po de Toledo naó 
a amparára. 

Em quanto o Rei triunfante cele· 
brava no campo a viétoria., o de eaf· 
tella chegou a Santarem pela meia noi· 
te., reprefentando no interior as mef
mas imagens do anno paffado, quan
do levantou o fitio de Lisboa. Duvi
davaó os da Villa abrir-lhe a porta, 
naó crendo chegaffe a ella em tal ef. 
tado o Chéfe do exercito eílimado ill
vencivel ., mas defenganados que era 
() feu Rei, o recebêraó em filencio, 
e elle entrou femdizer palavra; o 
Rei de affiiéto , os vaffallos de la{\.i
ruados. Affim efieve largo e[paGo re· 
canada., e levantando·fe depois como 
frenetico ., fe dizia a fi mefmo : Ah 
Deos; que Rei fou taó 'defgraGado! 

Ar-
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Arrancai-me eaa vida , já que na6 Era vulg. 
Coube perdella entre os meus. Quize-
raó i:onfolallo os affi(lentes com a lem
brança., de que elle naó era o pri .. 
meiro Rei vencido., e entre outros 
lhe nomeáraõ a feu Pa-i D. Henrique, 
que perdêra a batalha de Naxera , fem 
que por hum lance da fortuna contra-
ria a fua reputaçaó ficafi'e offendida. 
A tlim he, replicou elle , mas efi'es 
Reis., e meu Pai foraó vencidos por 
quem era capaz de vencer: porém 
Eu, derrotado pelo Meíl:re de A viz , 
que já mais obrou acçaó de honra, 
e por huns poucos de Portuguezes 
defpreziveis, tofquiados, e fem bar-
ba., que gloria alguma Eu teria Ce ma-
talfe a todos; vio o mundo até ago-

. ra exemplar femelhante de' deshonra, i 

e de defgraGa? 
Preoccupado detle temor, fem 

alentos para refazer a fraqueza com 
o alimento, mandou lhe efquipafi'em 
huma barca, naó fuccedeífe feguillo 
o Menre de Aviz, e na mefma noite 
palfou para Lisboa á furdina , aonde 
eíleve dous dias occulto na náo quo 

TOM. r. y o 
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2n vu1leo tranCportou a Sevilha. A 17 de Agor. 

to lahio da barra, ordenando á arma
da que o feguilfc: 't e chegou áquel .. 
la C.apital de Andaluzia 't fem encon
trar na lua entrada mais que coraçées 
abatidos , e femblantes conflernados: 
Imagens da fortuna contraria , que 
vellelll 05 trages dos que eUa defcorn
poem. Os applaufos, as congratula
'iões, que .clle havia receber (e vidre 
vencedor 'I conve1 têrao-fe em queixas, 
em lanimas de quem vinha vencido 1 

Murmurações, que eUe mefmo autho
rifava com o luto, que naô dcfpio o 
reno da vida" COID a confitraõ de fer 
o Rei mais defgraçado, naó pela ba-

. talha que perdera; mas pela ganhar 
quem clle oao penfava. Entaó fuece
peo em Sevilha, que hum Portuguez 
ordinario folfe maltratado por hum do, 
OfEciaes de Palacio. O Rei, que vio a 
acçaõ, e teve a vingança por muito de
ligual á injúria de Aljubanota, diffe ao 
Otficial : Naó o trateis affim ; porque os 
da fua Naçaó" que me feguíraó, per
dêra6 a vida na minha prefenC;él obran
do fa'ianhas portentofas, e os q ue fa-

raó 
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ta5 contra mim me \'encêra6 : Ref- Era vul,. 

-pofia, que prova bem os fentimentos 
fublimes defte Principe no abatimen-
to da fua fórte. 

No mefmo ponto que ng campo 
fe declarou a viétoria a fez públiaa 
em Lisboa huma voz , que ninguem 
foube donde fahira. Os moradores le
vados nas azas do alvoroCjo , corl'ia6 
de tropel aos Templos para pedir o 
auxilio do Deos dos Exercitos. ~uan
do fe verificou a noticia do lugar, 
. hora , e clrcunfianclas do triunfo con-
forme com a primeira, que fe temia 
. vaga, e incerta; nao cabiaó no peito 
os cora~óes, que fahiao peJa bocca a 
offerecer .. fe vidimas de agradecimen-

'to ao Ceo. As PraGas que fe tinhaó 
fubmettido á .protecGa6 de Caílella t 
peJa retirada do feu Rei o abandoná-

. raó , e obri'gadas a fubmetter..fe ao 
Vencedor, ellas quizeraó prevenir o 
.(eu refentimento , implorando a ele
-meneia, que encontráraõ benigna ás 

. promeffas cpnfiantes da fua fidelidade. 
El Rei, que fe a reflfieneia o irrita
,va, a CubmUJàõ o abatia, a sodos QI 

Y ii que 
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Era ,ule· que vinhaó humilhar-fe alfegurava o 
cCquecimento do paffado ') taõ mooef
to no triunfo, como Ce elle efiivelfe 
Da fituaçaõ de vencido. 

Os nolfos priíioneiros') que eaa
vaó em Santa rem , entre elles o MeC
tre de ChrHlo D. Lopo Dias de Sou
fa., o Prior do Crato Alvaro Gonç:al
ves Camelo., e D. Rodrigo Alvares 
Per:ira ., irmaó do Condeíl:avel , pe
los movimentos , que obferváraõ na 
PraGa a noite da chegada do Rei , aC
fentáraó, que clle perdêra a batalha. 
~o dia feguinte já certos daviéloria, 
e que todos os Cafielhanos principaes 
tinhaõ partido da Villa a embarcar-fe 
na armada ; eUes arrombáraó os car
ceres, convocára6 o .Povo ., e levan
do a bandei ra do Senado acclamáraó 
pelas ruas o feu Rei. A eilas vozes os 
Cafielhanos acabára6 de perder o 
animo., muitos Ce refugiáraõ nas Igre
jas ') os mais foraõ preCos. Ainda o 
Rei Ce detinha em dar graGas a Deos 
no Mofleiro de Alcobaça ., e em man
dar fazer Cuffragios pelas almas dos 
que monêra6 na batalha, quando foi 

avi .. 
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avifado da reduec;a5 de Santarem. De- Era vut", 
poi~ teve o da fugida dos Comman-
dantes de varias PraGas para CatleHa, 
a Caber: Gonc;alo Tenreiro de Alem-
quer ; AffonCo Lopes de Te:reda de 
Torres.Novas ; de D. Henrique Ma-
noel de Sintra; de Joa5 Rodrigues 
Portocarreiro de VilIa-Real; de Var-
co Porealho de VilIa-Vic;ofa ; de Mar-
tim Annes de Barbuda dé Monforte; 
e de Garcia Pires d~ Moura5. 

Veio el Rei de Alcobaça a Santa
rem receber as congratulac;ões do (eu 
Povo., e as homenagens das VilIas 
immediatas; [ubmi(sões , que alfegu
rava6 a fua firmeza no Throno ; e 
cuidou em recompenfar aquelles, que 
fielmente o fervíra5 no tempo da re
volta., e confufa6. Os primeiros que 
experimentár~ã os effeitos da piedade 
do Rei ., foraó mais de mil preCos 
Catlelhanos , que ettavaõ em Santa
rem ., e gratuitamente pôz em liber
dade; ordenando' ao famofo Gonc;alo 
Annes 'de Ca!lello de Vide, e a ou
tros Cabos do Alem-Téjo, que fe re
colhiaõ para a Provincia, os levalfem 

, até 
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!ratuJ" até a fronteira com fegura~a. Amef .. 
ma graça concede o a outros muitos, 
que diffimulava foífem embarcar-Ce no 
reao da fua armada, que ainda eRa. 
va em Lisboa. Na6 participou ddla 
o célehre Pedro Lopes de Ayala .. que 
no disfarce de pobre .. hia todos os 
dias receber a fua efm61a a cara da 
Condeça .. viuva de Barcel10s , aonde 
o conheccohum crIado. Homem ta6 
importante, e tal> rico, foi defcober .. 
to ao Rei, que ó mandou regurar em 
Leiria., e pagou p.eIo feu tefgate trio. 
ta mil dobras., e trinta cavallos. 

O Grande Condefiavel., como f(t 
dillinguíra entre todos no ferviGo, 
tambem o devia fer nos premios. Bt. 
le foi criado Conde de Ourem., com 
promeíTa de naó nomear o Rei outro 
em fua vidl : Titulo, que vivendo 
ainda Joaó Fernandes Andeiro ., lhe 
prognoClicou hum Erpadeiro de Santa
rem, que conce~tando-Ihe huma ef
pada., e querendo D. Nuno pagar-lhe, 
di(fe que o faria., quanda folfe Con
de de Ourem , como agora exada
mente CU1nprio , pagando-lhe com a 

li. 

I 
I· 
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liberdade., que tinha perdido por re ~ra vutC, 
haver incorporado com os Catldhanos. 
Ella merce feita ao Condetlavel foi o 
primeiro golpe, que principiou a abrir 
os fundamentos para a fua grande Ca-
fa., que enla!fada na de BraganGa, le-
v~u o feu' fangue a todas u Ténas 
Coroadas da Europa: Olas na fua pef-
foa (lia foi huma confeql1enda das 
muitas com que os Reis Predecdrores 
ha viaã honrado os feus Maic)! es. O. 
grandes homens, de quem elle dcrcl!n-
dia, a antiguidade do feu Appellido., 
a nobreza da fua Cara., tudo concor-
ria para fazer a D. Nuno Alvares Pe~ 
reira hum Heróe completo. Batlava-Ihe 
a memoria de feu Pai o Prior do Cra-
to D. Alvaro Gonçalves Perei ra , que 
tal1to Ce affignalou na glorlofa batalha 
do Salado, em tempo do Rei D. AfTon-
(o IV. como eu deixo e(crito na vi· 
da detle Príncipe, para D. Nuno me· 
recer as attenç~es do feu Soberano, 
que tinha de fer Avô dos feus mef .. 
mos netos. 

Hum mez depois deo ao mermo 
Coodeftavel o Condado de Sa.reellos, 

c 
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Era 'ulg. e fez outras muitas mercês, entre el~ 
las as rendas de Guimarães, Ponte de 
Lima, Valença, VilIa-Real, Chaves, 
Atouguia ., e Bragança. A Diogo Lo
pes Pacheco mandou el Rei reaituir 
os PaGos de BeIJas com as fuas quin
tas., e a feu filho o valerofo J oaô Fer
nandes Pacheco deo a V illa de Oli
veira de Conde, e outras terras. A 
Egas Coelho., que com elle viera da 
Bei ra., e depois com clle fugia para 
Caílella , ambos infieis, e ingratos., 
fez mercê dos Lugares de VelIa , e 
Germelho. A Martim Gonçalves de 
Macedo, que na batalha o ajudára a 
livrar-fe de Alvaro Gonqalves de San
doval., deo as Aldeias de Algozelo., 
e Pi nela , com os bens de Martim 
Affonfo de Seixas., parcial de Callella. 
A Martim Gonqalves do Carvalhal., 
tio do Condeftavel , fez mercê das 
rendas ., terras, e almargem da Cid .. -
de de Tavira, que foraó de feu fo
brinho Ferna6 Pereira; e naquella 
Cidade veio viver feu filho Ferna6 
Martins do Carvalhal; deixando l1el
la defcendencia , de que ainda hoje no 

AI-
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Algarve fe conferva6 familias com os Era vulg. 
appellidos de Pereiras, Berredos, Vaf
concelJos , e outros em que fe cnla-
çáraó por cafamentos , dos quaes eu 
d.ei noticia na minha Aula da N obre-
za , quando efcrevi as Memorias dos 
Vereadores de Tavira. Todos os mais 
Fidalgos foraó remunerados á propor-
ptó; e eftas acções tanto de jufti<;a, 
fervíraó depois para dous lifongeiros 
flJ.zerem arrepender o Rei, e ti rar 9 
mermo que tinha dado a vaífallos tad 
dHl:ind:os; defgoftar o Condefiavel , e 
perder os mai~benemeritos , que fe 
lan<;áraó do lado dos inimigos, como 
eu direi em feu lugar. Feita ella bre-
ve digrelfa6 , voltarei ao Campo de 
Aljubarrota para continuar no Capitu-
lo feguinte com a narraGaó das noti. 
cias curiofas , que fe feguíra6 a efta 
milagrofa viél:oria, que aífegurou a li
berdade da Patria, joia fobre todas 
a ma.is e(limada da altiva Na~aCS Por
tugueza. 

CA. 
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CAPITULO V. 
Df) mais ljlle !lIccedeo 110 camp(J tia lJll

ta/hll , e depois del/a ., com o juizo 
mais provavel a rtJpe#o da For1lei. 
ra de Aljubarrota. 

ANDAvA el Rei pelocarri~o depors 
da viétnda, e paffando por Diogo Al .. 
vares Pereira, irmaó do Condeftavel .. 
pegando-lhe, e chamando pelo feu 
nome ~ lhe diffe co,n mais benigni
dade do que pedia a occ:1fiaó , e as 
offenfas. Diogo Alvares , aqui eflaís 
vós? Eu vos moflrarei hoje, que· fOLl 
vo«"o melhor amiga, do que vós me 
tendes 6do fervidor. Ao mefmo tem
po foou a fOZ vaga, e falfa, que ma
tavaó o Condeílavel. Correo el Rei a 
foccorrello, e encarregou a Egas Coe
lho a guarda .de Diogo Alvares; mas 
os foldados, que ígilorava5 a pelfoa, 
e o conhecia5 Caílc1h:lllo, fern que 
Egas Coelho os pode{fe deter, o 6-
zeraó em pedaGos. Quando el Rei vol
tou, e o vio morto, fentio a Cua der-

gr~-
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gra(ja, e por Hfo recebeo com me- Era vul,. 
nos alvoroço a alegria com que vinha 
faltando o bravo AntatS Vafques de 
Almada enrolado no Efiandarte Real 
de CaRella" que p6z aos feus pés ~ e 
lhe diffe: Tomai, Senhor, effa Ban-' , 
deira do maior inilnigo , que tinheis 
no mundo. 

Depois veio com os feus Colda
dos o capita6 Gonçalo Rodrigufs na
tural da Certa, e lhe prerentou a -gran
de caldeira, que fe guarda no Mof
teiro de A1cobaGa., e deo á fua famí
lia o appellido de caldeiras em me
moria do valor defmedido com que 
efie {eu afcendente a ganhára aos ini
migos. A fua grandeza he taõ def
marcada ., que dizem Ce coziaó nella 
quatro bois ; outros .. que as rações 
para todos os criados do Rei de Car
tella., que eraá trezentos. Quando 
Filippe II. a vio no Claufiro daqueUe 
Moneiro, houve hum Callelhano ze
loro., que lhe dUre manda{fe tirar 'lia ... 
quelle lugar o defpertador de hUIDa. 
memoria á rua Nac;aó injuriofa., e 
fundir della hurn fino. Certo Fidalgo 

pru-
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Era vulg. prudente , ,que hia mais chegado a() 
Rei, refpondeo : ND Se;;'~r, le fJtIetk 
aqui; porque fi ella ft.elldo catdero {lIe-
1111 tllntf1, que feràfifuere camptmtl? 

Os defpojos da Tenda Real .. e 
de tantos Fidalgos, .que feguia6 o reu 
Rei ~ fora6 taó precioCos ., e tantos ~ 
como de huma Monarquia poderofa, 
que mandava grande parte do feu Po
vo a eA:abelecer-fe em novo Reino ~ 
que·.jndjfputavelmente reputava pro
prio. Tomara6-Ce as defafeis peças de 
artelharia com todo o feu trem., toda 
a bagagem., os cavallos., e carruagens 
do campo. Na Tenda dei Rei, entre 
tantas preciolidades, Ce fez mais ef
timavel a Reliquia do Santo Lenho ~ 
que elle tirára da Sé de Burgos., e 
depois fe deo ao Cond~A:avel para a 
colloear no Convento do Carmo de 
Lisboa , aonde fe guarda com culto 
religiofo. 

No mefmo Convento efiá oSce
ptro de ouro, que fe achou entre os 
mais defpojos ., e Ce diz fora fabrica
do das arêas do Téjo, que cria grãos 
defte metal preclofo. O Ret, com· o 

deC-
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defprezo de Cefar lio dia de Farfalia , Era ~ulg. 
abandonou tantas riquezas aos Colda. 
dos, que as haviaó ganhado, fem re-
fervar para fi mais, que os cavallos, 
as armas. a artelharia, é o feu trem., 
que foi o primeiro defie genero, que 
fe . vio em campo nas Hefpanhas. 

Q.uiz mofirar o Ceo , que fe in
tereffava no nolfo triunfo; porque no 
maior ardor da batalha, quando el 
Rei invocava o patrocinio de S. Ber
nardo para lhe acodir no perigQ, em 
que o pÓz Alvaro Gonc;alves de Sando
'VaI, que lhe tirou das mãos a facha, 
e o fez ajoelhar: Elle mefmo confere 
{ou depois em Alcobac;a, que vira fo
bre a Tenda do Rei inimigo hum Bac
eulo Abbacial, que empunhava huma 
maó , e braço com manga como de 
Monge. e que do Bacculo pendia hu· 
ma Clamide militar, como tinta em 
rangue; viaa, que lhe fervio de con
forto e fpe ei ai para recobrar alentos 
com a certeza" de que tinha em reli 
favor a protecc;aó do Santo Abbadc. 
Tambem obferváraó muitas peffoas., 
que em quapto durou o combate., 

\ fo-
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Era vulg. fobre O noifo Eílandarte Real votita
vaõ varias pombas brancas , que os 
interpretes entendêraó annuncios da 
futura viél:oria. Naó he menos fingular 
o modo da morte do Prior do Crato 
D. Pedro Alvares Pereira ~ abonado 
pela grande authoridade de feu irma6 
o Condeíl:avel. que depÓz, como eu 
deixo dito, vira fahir do no6'o cam· 
po huma lanGa defpedida fem impul. 
[o humano, que entrando pelo dos 
Caflelhanos, bufcára o Prior. e atra
veffando-o pelos peitos dera com elle 
morto em terra. 

As no6'as gentilezas, que enta6. 
eral> igualmente vulgares, e monf
·truofas, Manoel de Faria e Soufa as 
quiz marcar na fua Bifloria com os 
Epitafios arrogante~, e graciofos, que 
foraõ defcober"tos na ViIla de Chaves 
de dous bravos Capitães Portuguezes, 
que quizeral> deinr á pofleridade eC., 
tas memorias do feu efpirito fac;anho
{o. Diz o primeiro: 
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AQUI JAZ SIMON ANTOM, . Era w]", 

QUE MATOV MUITO CASTELA()., 
E DEBAIXO DESTE COVOM 
DESAFIA A QVANTOS SA(). 

Dizia o fegundo em Latim macarroni~. 

BfC JACET ANTONIUS PEIUS., 
VASSALLUS DOMINI REGIS, 

CONTRA CASTELLANOS MISSO., 
OCClDlT OMNESQUE QUISO; 

QUANTOS VIVOS RAPUIT 
OMNES ESBARRIGAVIT; 

PER ISTAS LADEIRAS, 
TULIT TRES BANDEIRAS; 

E FEBRE CORREPTUS 
HIC JACET SEP11L')'US ; 

FACIANT CASTEl.LANI FESTE., 
QUIA MORTVA EST SVA PESTE. 

Por tantas circunAancias fe fez e{la 
batalha a mai.s célebre daquellas ida
des, ou cIla fe contemple pela grande 
defigualdade do poder de ambos os 
exerci tos ., ou pela pouca experiencia 
dos no1fos Officiaes contra tantos Ca
pitâes aguerridos , fem que da nolfa 
parte houvelfern as vantagens de ter-

re-

• 
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Ernulg. reno, e outras de foccorros imlg!na
rios, que inventáraó os Authores Cáf
telhanos para desfigurarem a Portugal 
a gloria de dia taó formoCo: ~Dia bri
lhante, em que Ce decidi o o negocio 
niais grave de huma Naçaó, que he 
a Cua liberdade; que firmou a Coroa 
na cabeGa do noffo Rei natural , e 
que encheo de alfombro a expeébça6 
de toda a Europa, até entaõ Culpen
fa fobre o arrojo da noifa chamada 
temeridade. 

Já dUremos, que depois de ven
cida a batalha, el Rei veio ao Mof
teiro de Alcobaça dar graças a Deos, 
e fazer- fuffragios pelos Ceus mórtos. 
Era entao Abbade D. Fr. Joa6 de Or
nellas, generofo, e magnanimo, que 
(ufientou o nolfo exercito depois que 
entrou nas fuas terras ~ até que fabio 
dellas, e focconeo el Rei com gente, 
que enviou comJPandada por feu ir
mao Martim Ornellas, e obrou no 
conflié\:o acçóes magnificas em ferviGo 
da Pátria. O mefmo D. Abbade, de
pois de defpedir feu irmaó para o 
campo, fe pofiou na ponte de Cha,,: 

qQC-

• 

T 
1 



DE PORTUGAL., Lrv. XXI. 3 $ 3 
queda' com tres companhias .. c muita ~~a vtllg: 
paifanage a efperal' os Cafielhanos ful" 
gidos 'da batalha., aonde matou innu
meraveis: ServiGo, que o Rei lhe re
munerou com lhe deixar duas das di .. 
tas companhias para guarda da fua 
Peffoa., dilUnc;aó da fua Dignidade., c 
com outras muitas mercês., que conf. 
taó das Cartas de Doac;óes feitas ao 
Moll:eiro. 

Hum dos inimigos mortos ás ,maos 
da gente do Abbade." foi' Ruy Dias de 
Roxas., marido de D. Maria de Gue
vara., Cubicularia do Rei de Cafiella. 
que aos Fidalgos ., que entravaó na 
fua Tenda., cofiumava perfumar., di. 
zendo ., que o fazia para lhes tirar o 
máo cheiro ., que trazia6 das caras', 
C trato com os Portuguezes Chamor .. 
ros; nome com que nos afI'rontavaó 
os Cafielhanos., porque en taó princ'" 
piavamos a cortar as barbas. Diogo 
Lopes Lobo fez prifioneira a caa na .. 
ma aCearora., e palfando aearo pelo 
lugar., aonde caava o cadaver de fell 
marido., fe lançou Cubre elle a incen .. 
fallo -com os aromas das fuas lagri~ 
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ir, tuJ,. mas. Hum Caldado., que a acompa~ 
ohava., e fabia o que ella em noffo 
defprezo praéticava oa Tenda do feu 
Rei, lhe dUre com ar militar : Que 
he Ufa, beBa Dona? Porque naó guar
dafies para agora os voffos perfumes "1 
Por certo vos eraó elles agora bem 
necelfarios para embalfamar eÍte ca
claver, que deita peior fedor, que o 
máo cheiro dos chamorros , que vos 
nauzeava. 

Todos os mortos Portuguezes 
mandou oRei conduzir para o MoC
teiro de Alcobaça, aonde foraó fe
pultados. A mefma piedade fe ufou 
com o corpo do Conde D. Joaô Af
fonfo Tello., e com ella lhe quiz el 
Rei pagar o confendmeoto , que de
ra para a morte de Jo~ó Fernandes An
deiro ., e depois deli a hofpedalIo em 
fua caCa ., ou talvez porque agora o 
feu voto fizera refolver o Rei de eaf
tella a dar-lhe a batalha, que foi an
tecedente de taó gloriora viétoria. Aos 
mórtos inimigos., he opinia6 vulgar., 
fe negára a. fepu]tura : falta de pie
dade apparente, ~ue permittir{a o eco, 
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como fe entendeo pelo fucceífo na6 E'ra yuJ,. 
ordinario., que fez efiimar por indi-
gnos de gafiar a terra 'I e que at': 
perdoaffe a voracidade dos brutos a 
huns cadaveres ., que foraó depofita-
rios de almas reparadas da communhaó 
da Igreja, Sedarias do Scifma 'I e co-
mo taes incurfas nas cenfuras fulmina-
das pela fua verdadeira cabe<;a o Pa-
pa Urbano VI. Efia paífagem he de 
F~rnaó Lopes 'I que trata com mais 
extenfa5 os effeitos da que pareceo 
inhumanidade na falta da fepultura dos 
mÓrtos. 

A memoria que fica toçada da 
forneira de Aljubarrota , que fe 1iiz 
matára com a pá do feu forno [ete 
Caílelhanos'l que fe retiravaó da ba
talba, he hum ponto de tradiçaó, de 
que eu devo dar noticia mais indivi
dual., ail'lda que na5 a refiraó os nor. 
Cos melhores E(critores. Efia mulher 
fe chamava Brites de Almeida , do, 
alcunha a Pifqueira , e ha quem di
ga ., que ella era natural do Algarve 
nafcida na VilIa de Albofeira 'I dota .. 
da de forqaa taõ ,pouco vulgares 00 
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.ra wl,. fcu fexo, que naá f6 difputava va. 
leodas com hum; mas com alguns 
dos homens mais robuRos daquellas 
idades. He tradiçalS conO:ante, que ef· 
ta Amazona Lufitana com huma pá 
de ferro eneabada em huma vara de 
pito matára fetc CaO:elhanos, que vi
nhaó fugindo da batalha de Aljubarro
ta. Entendem huns , que eIla aehára 
dentro no forno dormindo eíles [ete 
infelices fatigados do feu trabalho, e 
que lhes fizera. o fomno perpetuo: 
Outros, que efgremindo no campo 
aquella nova clava, á forGa de golpes 
deitára em terra mór tos os fete CaC
telhallos. 

O certo he, que a pá com a fi
gura, que eu digo, fe guardava nos 
Paços do ConCelho 'I e o forno eRa· 
va na rua direita da Villa 'I Fregue. 
fia de S. Vicente , junto ao celleiro 
dos Monges de Alcobaça. ExUle ain
da hoje a dita pá , e os moradores a 
tinhaó em tanta eRimac;aó, que naó 
ró a levavaó na ProcHfaó, que fe faz 
todos .05 annos a 14 de Agofro, dia 
da batalha; mas quando cíle Reino 
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patrou ao dominio de Caltetla ., te- En vuJI~ 
mendo elles., que Filippe II. quizefTe 
derrotar a fua tradiça6' com a ruina 
do infirumento deUa 'I que era a, pá : 
Hum dos mais honrados ., chamado 
Manoel Pereira de Moura.,' a metteo 
dentro de huma parede dos ditos Pa
ços, aonde fe _ guardou até ao tempo 
da feliz Acclamaça6 de D. Joa6 IV. 
em que a clava da fomeira tornou a 
Cabir a público. Os effeitos mofirára6 
o acerto dos moradores de Aljubar. 
Jota 'I que por muitas "ezes fora6 no
tificados de ordem dos Reis de eaf. 
teUa para remetterem á Corte, de 
Madrid o infirumento á fua Nac;aõ 
injuriofo; mas elles fempre fe defcul
pára6., com que a pá naó apparecia. 
. Eu na6decidirei fe o combate 
·foi no forno , ou no campo'., ainda 
'que me inclino á fegunda pa,rte. Pa
rece que no forno .dentro de huma 
Villa inimiga., na6 viria6 os Cafte
lhanos refazer com o fomno as fuas 
forças lafi"as'l expofios ao perigo evi
dente de mais facHmente ferem mór
.tos , ou preCos , e que' antes pQ.de-

lia6 
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algum efcondrigio petos matos viii. 
Ilhos ., donde fe podelfem ralvar em 
Santarem com o favor da noite. Eu 
ténho por mais provave1, que a for
neira., levada da grandeza do feu co
JaGaó, e fiada nas muitas forças, de 
que díR'e era dotada ., fahro com a 
paifanage., que de todas as partes der. 
da a perregalr os fugitivos., e qUê 
travando com os mais os combates 
contra os miCeravels malarmidos., 
opprimidos da fadiga , rnedrofos ., e 
cortados do temor, â fua parte ma
tou os rete, que a(fegura a tTadíça6. 

Tambem he fem quefla6 , que 
muitos homens de Aljubarrota para 
levantarem hum padra5 ímpio á me
moria da façanha da fua fomelra , fo
Ta5 ao campo da batalha ., e trouxe" 
raó huma quantidade de ofT'os dos que 
Della morrêralS., e com elles·fizeraó 
huma calc:;ada, que hia da cara da 
forneira até ao forno. Efle efp:.t<;o, 
que era hum palfeio da deshumanida
de, moClrava6 e-lIes aos Ca{lelhanos, 
caue por alli palfavaó, como quem 
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eefafrontava a injúria recebida dos vi- Era vuJ,. 
vos com efie monumento injurioro dos 
lllÓrtos. Durou tantos annos a. caIGa-
da do forno, q ue DOS nolfos dias ha-
via homens, que della· Ce lembrava6~ 
e o Author da Chrotlica dos· Eremi. 
tas de Santo Agollinho diz, que ain-
da exifiia no feu tempo • 

. A Camara de Lisboa por hum 
afrento ; que nella Ce tomou ., refol • 
. veo ., que todos os. annos no dia da 
batalha Ce fizeffe huma Prociífaó Co
lemne, em que Ce repetitTem aCGoes 
de graGas a DEOS ., e a MARIA San
t,iffima por tantos beneficios, que a 
fua piedade derramára Cobre a NaGa6 
Portugueza , ameaçada de hum duro 
~ativeiro. O mermo fe ordenou em 
louvor dos Santos Vicente, e Jorge, 
o primeiro Patrono da Corte, o fé ... 
gundo o grito da guerra de Portugal, 
Advogado das Cuas armas: Cofiume 
pio ., que teve ob~rvancia pontual 
até ao tempo da intruCa6 dos Filipi' 
pes de Cafi:ella, que o thte1!a6 60 aD ... 
BOS abolido; mas refufcitando o Rei .. 
DO na peffoade D.Joa6 IV. em 1 64Q 
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Erà vulgo elle tornou a reviver, e continua com 
o fervor primitivo. 

Eu concluo cne Tomo , naó ró 
com molhar regu!"a a fucceífaó de 
Portugal eni- Reis naturaes na Pelfoa 
de D. Joa6 I. Metlre de Aviz., que 
derrotou todas as pertenGóes de eae
teUa 'I para continuar no feguime com 
as outras memorias importantes da 
fua vida depois do Interregno : Mas 
com a lembranca da exaétidaó com 
que elle , e o Condefiavel cumpriraó 
os reus votos edificantes. Determinou 
el Rei a fua romaria a Notra Senho
ra da Oliveira de Guimarães 'I e rem 
embargo de huma dillaneia taó gran
de como a de 40 leguas, fahio a cum
prilla a pé 'I acompanhado dos Of. 
ficiaes da Cara., e da guarda de cem 
BéA:eiros, começando-a do campo da 
batalha depois de ouvir Mi1fa ., e fa
~er a Deos huma oraGaó larga 'I e fer
vorora. Chegado a Guimarães ., foi 
levado em procUfaó por todo o Cle
ro á CaCa da Senhora., aonde fe ver
tio nasmeCmas armas, que trouxera 
Ila batalha t e mandando-fe pezar a 
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ptata, deo toda para a fabrica do re- Erá vulg. 

tabolo, que tem o Prefepe do ~nino 
Deos, ainda que ha qUem diga que ef-
te retabolo o trazia na fua Capella o 
Rei inimigo, e que achado nos def-
pojos, D. Joa6 o dera á Senhora da 
Oliveira. Depois fez fundar o Moílei-
ro da Senhora da Viél:oria, que nós 
dizemos da Batalha, e o deo aos Pa-
dres Prégadores da Ordem de S. Do. 
mingos. O Condeíl:avel cumprio' a fua 
promelfa na mefma fórma a Santa 
MARIA de Ceiça em Ourem, e edifi-
cou o Convento de Notfa Senhora do 
Carmo de Lisboa: Dous Padrões ma
gnificos., que conferva6 immortal a 
memoria da gloriofa batalha de Alju
barrota, e dos dous Heróes, Autho-
res da noífa liberdade., o Rei D.JoaÕ 
I., e o feu Condeftavel D. Nuno Al-
vares Pereira. 

FIM. 
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