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CAPITULO !•

T>el%ey 2). foaõ IV.

ORRIA o anno de 1640;

em que íè contavaõ quafi Ití^

fenta annos
,
que eílava fuí^

penfa a ferie dos noíTos Reys
naturaes, porque o poder cm
calamitoíb ttmpo corrorrpco

no principio a juíliça , e de-

pois com induftrioía politica manteve em Portugal

a dominação Caílelhana : de que já cangados os

Tom.VII. A leaes
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leaes Portuguezes, íâcudiraõ taõ pezadojugo, que

a conílancia , e o valor fuftentou glorioíàrrente

contra o fogmidavel poder dos Hefpanhoes , pelas

máximas Chriftaas de hum Piincipe prudente , e

vigilante , ornado de excellentes virtudes
,
que o

elevaraõ ao Throno no fauílo dia do primeiro de

Dezembro do referido anno , em que foy acclama-

do Rey o Duque de Bragança D. Joaô II. do no-

me, elV. entre osglorioíbs Reys íèus predeceíío-

res , a quem a boa memoria do SereniíTimo Duque
de Bragança D. JoaÕ I. feu avô deu o nome , e

a Coroa Portugueza o indiíputavel direito de fua

avó a Senhora D. Catharina , como temos dito nos

Capitulos precedentes. Nafceo em Villa-Viçoíli

em iS de Março do anno de 1604 Duque de Bar-

ceilos. Foy celebrado o feu nafcimento de feus pa-

rentes, vaífallos, e criados, comReaes demonftra-

ções de contentamento. No dia íèguinte, que era

da feíla do Glorioíb Patriarcha S. Jofeph , houve
Miííà íbiemnemente cantada na Capellíi em acçaõ

de graças pelo recemnafcido Principe , e ordenou o
Duque íèu pay , que em todos os annos fe celebrai^

fe com toda a folemnidade pelo dito Principe , em
memoria da mercê

,
que Deos lhe fizera no feu naf-

cimento na Vefpera do dito Santo : pelo que parece,

que no dia de S, Jofeph celebrava ElRey os feus an-

nos , como vemos de muitos Panegyricos impreí-

íos
,
préírados no dia do Santo , em que feíiejava o

feu nafcimento , tendo íido no dia antecedeite.

Foy
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Foy bautizado a 25 do dito rnez por íèu tio o Se-

nhor D. Alexandre , Arcebifpo de Évora : e fendo

preparada a Capella Ducal com ricas armações , de-

pois de terem os Capellães rezado Completas no
Coro , levou o Dea5 recado , de que eílava tudo

prompto 5 e fahio o Duque de Earcellos da Camera
da Duqueza fua mãy nos braços de Luiz Gonçal-

ves de Menezes , Veador , e com elie Sua Alteza a

Senhora D. Catharina íua avó , e o Duque feu pay

,

o Senhor D. Duarte , e o Senhor D. Filippe feus

tios , com todos os Fidalgos , Donas , Damas , e

Officiaes da fua Corte. Levavaõ as infignias para

o Bautifmo , Chriftovaõ de Brito Pereira o prato

da fogaça , e a véla ; Antonio de Souía de Abreu,

o prato , e gomil ;
Ruy de Soufa Pereira , o faleiro.

Precediaõ ao acompanhamento todos os miniílris,

atabales , trombetas , charamellas , Arautos com Ar-

mas , Porteiros da Cana , e Porteiros da Maça , e

todos os mais Officiaes da Cafa , e o Veador da Se-

nhora D. Catharina , e a efta levava de braço o Se-

nhor D. Duarte , e a cauda D. Francifca de Noro-
nha , e fahiraõ pela falia grande do Paço

,
Terreiro,

paífadiços , e rua da varanda
,
que tudo eílava ar-

mado de ricos panos de Arraz até à porta da Ca-

pella de huma , e outra parte. Já nefíe tempo ef

tava na Capella o Arcebifpo de Évora , reveftido

em Pontifical com Capa , e Mitra , e fentado em
huma cadeira encoftado ao Altar da parte da Epif-

tola , e da do Euangelho eílava a Cruz de Metro-

Tom.VII. A ii poli-



4 Hijloria Çenealogica

politano
, eBago , e todos os Capellães , e mais R e-

ligioíbs
,
que alíiíliaõ. AíTim que chegou o acompa-

nhamento à porta da Capella , fe levantou o Arce-

bifpo , e com a Cruz diante , e Bago , e todos os

Capellães em Prociííàô, foraõ aporta da Igreja, e

no meyo delia , eftando já em o mefmo lugar a Se-

nhora D. Cathnrina , o Duque de Bragança , e o

Duque de Barcellos nos braços de Luiz Gonçalves

de Menezes , tirou ao Arcebifpo a Mitra o Deaõ da

Capella , e fem ella começou a fazer o officio , na

forma coRumada : e conferido o Santo Bautifmo

,

tocarão os atabales , e charamellas , e mais miniíiris

em final de graças , com que íe acabou efte a6lo : e

o Arcebifpo fobindo ao Altar, íedefpio das iníig-

nias Pontiíicaes , e acompanhou à Senhora D. Ca-

tharina , e aos Duques , e voltarão pelo mefiiio ca-

minho
,
por onde rinhaõ vindo , até à Camera da

Duqueza. Foraõ Padrinhos do Duque de Barcel-

los o Senhor D. Duarte feu tio
,
Marquez de Fre-

chilha , e Sua Alteza a Senhora Dona Catharina

:

acompanhavaõ ao Duque de Barcellos doze Mo.
ços da Camera com tochas , e fahindo da Camera
com ellas apagadas , fe accenderaõ na Capella quan-

do íê começou a ccremonia do Bautiírno , e volta-

rão com ellas acceíâs acompanhando ao Duque de

Barcellos até à Camera da Duqueza , donde haviaõ

fahido.

A Duqueza fua may , em quem reíplandece-

raõ com fingularidade excellentes virtudes, eíliman-

do
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do mais as Tantas Leys da natureza , do que as da

fortuna
,
porque íe naõ diminue a authoridade dos

Príncipes no exceílb do carinho dos filhos , aíTiftia k

obrigação de Aya , e Meftra do Duque de Barcel-

los
, igualmente com o amor , e reípeito de mãy.

Porém como lhe durou pouco a vida, naõ pode o

Duque de Barcellos ter tempo de reconhecer , o
que devia ao amor de fua mãy , a qual trocando

feu grande Eftado por melhor Reyno , faleceo no
anno de 1607 no mais florido tempo da idade , naõ

contando mais
,
que vinte e fcis annos , cheyos de

grande numero de virtudes , como fica eícrito no

Capitulo XVIÍI. do Livro VI. Deulhe o Duque
feu pay por Ayo a Dom Diogo de Mello , e por

Meftre ao Doutor Jeronym.o Soares , o primeiro

criado , e bom fervidar da Caía , bem inílruido nos

bons preceitos da antiga Corte Portugueza j o fe-

gundo varaõ fabio , e virtuoíb , como moílrou na

íua vida , e efcritof, ForaÒ diííèrentes entaÕ as ra-

zoens de Ellado fobre o modo da íiia creaçaô ,
por-

que os mais auftéros requeriaô o mais ccnftante

progreílb do Duque de Barcellos ; tanto , que al-

guns fizeraõ entender ao Duque Dom Theodofio

,

que crear hum filho com mageíiade , era fazello

reo delia, eque aífim toda a moderação era preci-

íà, contentando-fe com. o lograr, porque depois a

fua meima grandeza o dlílinguiiia. Grandes fins

deviaõ encobrir a politica
,
que obrigava a que íe

fakaííè naquelle tempo ao cuko de hum tao gran»
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de herdeiro. Naõ he culpável defeito , nem de

notar ao Duque D. Theodoíio
, quando os mayo-

res liíòngeiros de feu filho naõ puderaÕ defconhe-

cer as faltas , que nelle deixou impreííàs a falta

defta obíervancia. Soube com tudo da Latinida-

de com perfeição ,
feguindo mais a pia , que a eru-

dita. Foylhe familiar a Efcritura Sagrada
,
goílan-

do mais defta liçaò , do que da profana 5 donde

procedeo na5 aproveitar a Latinidade nas noticias,

que com ella pudera adquirir de outra erudição.

Depois começou a ler inclinado ao campo
,
íeguin-

do o exercicio da caça ,
que continuava livre , com

todos os preceitos do decoro , e da temperança. O
Duque feu pay agradado de ver o de Barcellos

,

que o imitava em alguns coftumes , íêndo aquelles

os de menor inconveniente , o acompanhava muitas

vezes ao monte com íâtisfaçaõ , fendolhe depois

agradáveis as fadigas
,
que do filho Duque de Bar-

celíos lhe referiaõ : pelo que algumas com o exem-

plo lho occafionava de novo
,
porque naô punha

nos olhos do deíêjo mais ,
que em o ver livre dos

rifcos daquella idade ,
para o que lhe facilitava no-

vas occaííoens em divertimentos innocentes , em
que paíTafle com gofto o tempo. Entre eftes foy

o da Mufica o a que teve particular inclinação , e

nella por Meílre a Roberto Tornar
,
Inglez de na-

ção
, difcipulo de Geri de Crefen , o qual em Ma-

drid havia tido lições do celebre Capitan ; a elle

mandou vir o Duque feu pay, e foy MeRre da Ca-

pella
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pella Ducal de Villa-Viçofa. Foraõ os propfreíTos

taõ admiráveis nefta eílimadiíTima Arte , como adi-

ante diremos.

Refolveo-íe ElRey D. Filippo líl. no anno

de 1619 paííàr a Portugal a celeb ar Cortes em Lií-

boa , a que aííiftio o Duque de Bragança como
Condeftavel do Reyno , e o acompanhou nefta oc-

cafiaõ o Duque de Barcellos feu filho , e foy a pri-

meira peííòa ,
que neíle adio jurou , o qual de pou-

cos annos veyo aprender a Lisboa as ceremonias

,

com que íè coroavaò os Reys de Portugal , como
efcreveo a elegância do Conde da Ericeira D. Luiz

de Menezes na fua eftimada Obra do Portugal Ref tanrah,'ii

taurado. Nefta mefma occafiaô fuccedeo aquella

dcíòrdem
,
que já referimos no Capitulo XVIIL

movida entre os Soldados da Guarda , e Moços da

Eftribeira do Duque , íbbre o lugar da affiftencia

dos cavallos de ambos os Duques , o que o de Bar-

cellos intentou caftigar , levado do ardor dos íèus

poucos annos
,
que eraÕ quinze 5 e que a prudên-

cia de íèu grande pay , que tudo advertia , atalhou,

dizendolhe : Anâay filho , que EIB^ey nos guarda as

co/las.

Por morte do Duque D. Theodofto
,
foy o

Vin. Duque de Bragança , e depois V. de Gui-

maraens , fendo o III. de Barcellos. Coftumaõ de

ordinário as m^ortes dos Príncipes caufar mudanças

no governo das íuas Caías
,
porque as inclinações os

levaô a quererem a aíLftencia daqueiks 3 que favore-

cem
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cem. Pelo que amayor parte das feituras do Du-
que D. Theodofio as desfez logo o Duque Dom,
Joaõ , fabricando outras de novo. Nomeou a D.
Antonio de Mello , Eftnbeiro môr , a Fernão Ro-
drigues de Brito , Camereiro môr , a Dom Luiz de

Noronha ,
Caçador môr , Salvador de Brito , Trin-

chante , Veador da Cafa Pedro de Mello de Caí^

tro , a Fr. Agoftinho dos Anjos, Eremita de Santo

Agoftinho , Confeííbr , a Antonio Paes Viegas

,

Secretario , e outros nos mais officios mayores , e

fubalternos da fua Caía , e a Franciíco de Souía

Coutinho elegeo para refidir na Corte de Madrid,

onde principiou a inftruirfe para as grandes Embai-

xadas, que depois exercitou com tanto credito feu,

e da Naçaõ. Depois accommodou em menores

officios diíFerentes peííòas : e naõ he pequeno elo-

gio da grandeza de hum Senhor particular
, qual o

Duque D. Joaô a efte tempo repreíèntava , achar^

fe com criados, com que pudeíTe formar a Cafa paí^

fada , e a prefente , nos do velho , e novo Prínci-

pe.

Das primeiras acções do novo governo naõ

ficarão individuaes noticias. Repreíêntaraõ os Mi-
niftrcs do Eftado de Bragança o defempenho mais

licito dos íèus reditos ,
que era melhor pagar o que

íè devia
,
que dar o que naõ era obrigado. Pelo

que ordenou o novo Duque íè fufpendeílèm largas

tenças , com que o Duque íeu pay foccorria alguns

Fidalgos pobres j e independentes da fua familia

,

huns
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huns para íè fiiftentarem nos eftudos , outros no

ferviço Militar , e também alguns na Corte , onde

viviaô com pobreza , como diílèmos na vida do

Duque D. Theodofio.

Entre os parentes da Caía de Bragança naõ

era o menos luílrofo , mas a ella pouco aceito Da
Fernando de Faro, líl. Senhor de Vimieiro, a qual

Villa com o titulo de Conde havia poíTuido Dom
Franciíco de Faro feu pay. Andava nefte tempo

vivo o diícuríb , e pratica do cafamento do Duque
de Bragança , e cada íèrvidor , ou aíFeiçoado íèu

,

íegundo o afFedo , ou os intereííès , lhe propunha

efpoía : entre os mais delles D. Fernando de Faro

,

que reíidia na Corte de Madrid , onde havia caia-

do , inculcava com inftancia as vodas de D. Mari-

anna de Toledo e Portugal , filha de D. Fernando

Alvares de Toledo e Portugal, VI. Conde de Oro-

peza , filho único do Senhor D. Duarte , irmaô do

Duque D. Theodofio 11. que havia caiado com a

herdeira da grande Caía , e Condado de Oropeza

,

como íèdirá no Livro Vllí. Dizia D. Fernando,

que o Duque de Bragança na eleição de efpofa ha-

via de preferir a fua varonia , a qual íe achava em
D. Marianna , a que íè ajuntavaõ as qualidades da

mãy 5 e avó deíla Senhora
,
pois fua avó era filha

de D. Fernando Alvares de Toledo , V. Conde de

Oropeza , e fiia mãy filha de D. Joaó AfTonfo Pi-

mentel , VIIL Conde de Benavente , e que em ida-

de , e peíToa também podia preferir a qualquer ou»

Tom. VII. B tra
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tra Princeza , com dote igual às mais ricas , e às

próximas efperanças de fer imrrteáiata a hum fó ir-

mão , menor , e enfermo
,

cuja herdeira a coníide-

ravaõ ent4Õ toios (o que naô veyo a fer:) deRa
force fe correfpondia nefta eleição a Cafa de Oro-
peza , a qual já o havia feito entregando a fua her-

deira a hum filho fegundo da de Bragança.

Dom Francifco de Mello era outro parente

da Cafa de Bragança , mas favorecido , e feitura

ília , o qual íè oppunha a efte cafamento com evi-

dentes argumentos , e dizia
,
que havendo de cafar

em Hefpanha o Duque de Bragança , naÔ tinha,

que buícar outra Cafa
,
quando na de Medina Si-

dónia havia huma filha para tomar eftado , no que

lhe dera exemplo o mayor Duque de Bragança D.
Jayme ,

que aos paílados excedeo na qualidade de

Príncipe herdeiro do Reyno , e naquella grande

Cafa efcOihera a conforte : e que quando agora em
Dona Luiza Francifca de Gufmaô , filha do Duque
D. Manoel AíFonfo Peres de Guímaõ , el Bueno,

naô houvera taõ qualificada qualidade no nafcimcn-

to 5 as fuas partes a faziaõ digna de alta fortuna. E
quando as partes , e nafcimento foífem inferiores

,

o grande intereííè
,
que o Valido moftrava ncílas

vodas , era fufficiente para as fazer iguaes aos ma-
yores merecimentos ; e dí^s fuas perfeições fe lem-

brava já o grande Poeta ílefpanhol Dom Luiz de

Gongora no Romance, que principia: Ave dephi-

magc negra
j
porque nenhum VaíTallo podia per-

mane-
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manecer íèm a graça do favorecido ,
por cuja maõ

fidifpenfava a efficaz virtude doAIonarcaj que os

Duques de Bragança pela meíma caufa ,
que íuf'

tentarão confervarfe independentes da valia , tinhaô

fabido
,
que o feu Eftado íe na5 podia confervar

íèm a contemporifaçaõ delia
5
que os Reys fobera-

nos fe valiaõ da graça dos Validos dos outros
,
por-

que mais negócios acabava a induílria
,
que a for-

ça : e fendo efta máxima de Rey a Rey , quanto

mais abíbluta feria entre o Príncipe , e o Yaííàllo.

Aííim difcorria D. Francifco de Mello , com
tudo naõ faltava quem cuidaíle

,
que neílas nego-

ciações entremetia fubtilmente os íeus augmentos,

dourando no zelo o intereííè. O Conde Duque
por fecretos oíHcios moftrava querer correfponder

ao grande titulo de Pay
,
que o de Bragança lhe

havia off recido. Ao que íe naõ perfuadirá hum
poderoío ajudado da iifonji , de quem com ella o

faz mais poderofo ? Foy entaõ toda a deílreza cer-

tificar ao Duque D. Joaõ ,
que elie íe naõ entre-

meteria neâe negocio , e por elle mefmo foy delle

encarregado , e aífim veyo o Conde Duque a ler

rogado com o íêu próprio defejo.

Era grande o dote
,
que fe prometia , e mfiyo-

res aspromeííàs, que eraõ arePiituiçaõ da poííè do

Ducado de Guimaraens , alienado da Caía por do-

te invalido do Duquc D. Theodofio I. ao infante

íèu cunhado , como já deixarmos referido ; a ratiíí-

caçaõ dos privilegies
,
que tinhaõ ftito litigiofos

Tom.VII. B ii os
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os Procuradores Régios 5 o cumprimento de anti-

gos alvitres , os commodos decentiííimos a íeus ir-

mãos , as mercês aos criados , e propicia a graça

delRey. Até eíle ponto chegou a negociação de

D. Francifco de Mello , o qual já participava in-

fluxos da benignidade Real , porque fobre o lugar

de Veador , ou Mordomo da Rainha, fahio amoí^

trar o feu talento na Embaixada de Saboya
,
cuja

occupaçaô foy atalho breve para chegar aosmayo-

res lugares da Monarchia Hefpanhola , do qual já

fentimos a ingratidão , com que nelles pagou tao

mal k Cafa de Bragança , a que devia igualmente a

origem, e afortuna.

A's ultimas conferencias defte neirocio entrou

na Corte de Madrid Francifco de Soufa Coutinho
,

e nella íèguio mais juíliíicado
,
que fatisfeito , as

propofíções de feu anteceíFor , e aííim veyo a dar

íim ao ajuíle defte tratado ,
que logo participou a

feu Senhor.

Com a noticia , que o Duque teve de eílar

ajuílado o feu cafam.ento , em hum Domingo
,
que

íè contavao 25 dejaneiro de 1652, fahindo às duas

horas da tarde da fua Camera, acompanhado de íeus

irmãos os Senhores D. Duarte , e D. Alexandre

,

participou aos Fidalgos da fua Corte o ajufte do

íèu caíâmento com a filha do Duque de Medina

Sidónia : pelo qual todos lhe beijarão a maõ , e bai-

xando à Capella , onde já efperava o Deaõ , e Dig-

nidades , reveílidos com capas ricas detéla, e cha-

paria
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paria de ouro , com todos os Capellães , e Canto-

res , e levantado pelo Deaõ o Te Daim
,
foy pro-

íèguido pelos i\íurioos , e Cantores a tres coros j à

noite efteve o Palacio illuminado , em que arderão

duzentas tochas , e toda a Villa poz luminárias.

Paílbu-fe o referido contrato a hum tratado publi-

co
,
que fe celebrou em Madrid a 17 de Novem-

bro do referido anno de 1632: pelo qual íè obrigou

o Duque de Medina Sidónia a dar a fua filha em
dote cento e vinte mil ducados , e vinte mil em
joyas , e mais couías pertencentes ao feu enchoval

,

e que a poria à íua ciiíla na Raya de Portugal , e

que por fua morte fe ihe dariaõ mais vinte e tres

mil ducados , por augmento de íèu dote
,
quando

naÕ quizeííè entrar nas partilhas com o Conde de

Niebla j com condição
,
que ainda que naÕ coubeí^

íèm nas legitimas dos Duques feu pay , e mãy , o

dito dote, fe lhe faria fempre certo, o que ElRey
corroborou por hum Alvará , çm que derogava tc-

pj-Q^^

das as Leys em contrario , e ultimamente a que li-

mitava , e taxava a quantia dos dotes , publicada

em Madrid no snno de 1534, e a Pragmática pro-

mulgada em 10 deJaneiro de 1623 , as quaes revo-

gou , e todas as demais , para que tiveííe eífeito o
dito contrato , e foy paíTada a Carta em Madrid no Prova
anno de 1655. E porque depois por morte do Du-
que de Medina Sidónia lhe fuccedeo feu filho o

Duque D. Gafpar, e excediaõ as dividas ; elle co-

mo fucceíTor no Ducado , e Caía de Medina Siuo-

ma

,
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nia , aííinou em diverfas partes dos feiís Eílados cer-

tas quantias para complemento da íatisfaçaõ do do-

te, e foy feita efta obrigação em S. Lucar a i8 de

Fevereiro de 1637.

El Rey D. Filippe querendo moílrar o quan-

to eíliraava efte tratado , mandou dizer ao Duque
de Bragança

,
que lhe fazia mercê do titulo de Du-

que de Guimaraens de juro para elle, e Teus deícen-

dentes , e que lhe daria a jurifdicçaõ da Villa de

Guimaraens
, para o que eílava ao preíènte impof-

fibilirado pelos embargos ,
que a dita Villa punha

:

Que no caio , de cjue o Duque quizeííè pleitear o

direito com a Villa , fe cumpriria com toda a jufti-

ça , tendo Sua Mageftade poder para revogar o

privilegio dei Rey D. AfFoníb V. o que naõ tendo

eíleito, porElRey lhe naõ poder dar a jurifdicçaõ

da dita Villa , no tal caio lhe fazia mercê de vin-

te e quatro mil cruzados ,
que eraõ quatorze mil

cruzados mais , em que fora avaliada a dita jurifdic-

çaõ , os quaes lhe feriaõ confignados no alvitre da

caneíla, que lhe prerogava , e que opudefie nomear

para fempre em quem quizeíTe: Que lhedariaõ Jui-

zes quando ao Duque lhe conviefle , diante dos

Qiiaes íe juftificariaõ os titulos das juftiças de Gui-

maraens
, que valiaõ de treze até quatorze mil

cruzgdos: Que acabado o pleito da jurifdicçaõ da

Villa , íem embargo de Sua Mageílade a ttr fatií^

feito ao Duque , lhe faria a mercê
,
que coubeííè , e

liouveíTe lugar conforme o animo de Sua Magefía-

de,
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de , que era metello de poííè da jurifdicçaõ : Qii3

fiízia n^jais mercê ao Duque dos Concelhos deMoz,
Kebordãos , Guíler , Caftanheira ,

Verberada, e

Val de Prado : Que íê lhe dariaõ quatro hábitos

das Ordens de S. Bento de Aviz , e Santia|2;o
, para

que na fua Cafa , e ferviço , houveííè Cavalleiros de

todas as tres Ordens Militares : Que fe renovariaô

todos os defpachos , e mercês ,
que íe fizeraõ ao

Duque D. Theodofio íeu pay noíèu cafamento, e

fe lhe paílariaô as Provifoens
,
que pediíTe : Que íe

confírmariaõ ao Duque todos cs títulos , e privilé-

gios da Caía de Bragança
,
que por omiííàó íè dei-

xarão de confirmar, defde a fua fundação até o pre-

lente j e qqe duvidando-fe em Portugal de algumas

das ditas couíàs da fua confirmação , ou das mercês

defte íèu cafamento , lhe dava , e afiinava Sua Ma-
geftade dous Miniílros em Madrid, que feriaõ Jui-

zes , e elles communicariaõ cara a cara a Sua Ma-
geftade os taes negócios; Que a propofía de pe-

dir o Duque ioga, e cutello no lugar onde aííifte,

naõ tinha por entaÕ lugar para lhe deferir por juf

tos refpeitos , e que lhe ficava refervada eíla mer-

cê para outra occafiaõ.

Celebrado com todas eftas circuníl anciãs o
tratado do cafamento do Duque em o p imeiro de

Janeiro de 1655 , teve noticia por hum Expreíío

mandado da Cidade de S. Lucar , em que a Du-
queza D. Luiza partiria no dia 3 do referido mez |

e a 6 teve o Duc]ue noiicia por outro Expreíío,

que
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que já havia partido , e aífim determinou o Duque
ir bufcar fua efpofa à Raya , e a 1 1 de Janeiro par-

tio para Elvas. Hia veftido de campo de cor par-

da , calções , e roupeta de damafco frizado cor de

íimendoa , alamares largos , bordados em ramos

de ouro , o farragoulo de chamalote de aguas com
alamares na mefma forma , forrado de tafetá dobra-

do bordado de laçaria de ouro
,
chapeo negro , cen-

tilho de diamantes, eporjoya hum ramo de quaíi

meyo palmo de diamantes
,
plumas pardas , eípa-

da , cinto , e adaga dourados , com os talabartes de

recamado bordado , meyas ,
ligas , e rofas pardas

com pontilha de ouro , collar groíTo de peças de

ouro, eas mangas dojubaõ todas bordadas de ou-

ro. Os Senhores Dom Duarte , e D, Alexandre
,

feus irmãos , veílirao também da mefma cor par-

da ,
calções , e roupetas de damafco ondeado , gol-

peados íbbre téla encarnada
,
farragoulo de chama-

lote fem aguas , forrados de téla de flores encarna-

da , alamares de feis voltas de caracolilho de ou-

ro ) centiiho , e joyas de diamantes ,
plumas par-

das ,
efpadas , cintos , e adagas douradas , meyas

,

ligas , e rofas com pontilha de ouro , collares grof.

íos de peças , e mangas bordadas. Defta forte bai-

xou o Duque com feus irmãos
,
acompanhado de

todos os Officiaes
,

Fidalgos , e mais criados ac-

crefcentados da fua Cafa ; e depois de entrar com
leus irmãos no coche ,

que era de veludo encar-

nado , e ouro, com pregaria de prata , com todas

as
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as ferragens douradas , tirado por féis mullas , e os

Cocheiros com vaqueiros de veludo verde de qua-

tro mangas ,
gorras do mefmo guarnecidas de paf-

famanes de prata , levavaõ à maõ fomente tres ca-

vai los , hum caftanho para o Duque com cella , e

porta manteo de tela encarnada com paflamanes , e

laços de caracolilho de ouro , teliz da própria tela

,

freyo , eftribeiras , e ferragens de prata , e as eftri-

beiras tauxeadas de ouro. O do Senhor D. Duar-

te era ruço pombo , com pouca differença mais,

que em a cor da tela íer cor de rofa. O do Senhor

D. Alexandre era mellado rodado de branco com
jaezes verdes , e guarnições de laçaria de prata , te-

liz de veludo com franjas , e borlas de prata , e ver-

de. Para a Duqueza hiaõ dous cavallos , hum dei-

les fobregualdrapa de veludo negro , trazia hum fi-

Ihao de ouro ao buril , e meyo relevo , com diver-

las figuras
, folhagens , e outras obras feitas com

toda a delicadeza , e primor ; a gualdrapa era toda

de bordadura de ouro de diverfos lavores atraveíl^-

dos com chaparia de ouro da meíma largura de la-

ços travados , e meyos fatyros , e figuras , as cabe-

çadas
, que deíciao cobrindo o pefcoço defde o ar-

ção até os copos do freyo , eraõ embocadas da meí^

ma chaparia com outra ordem de peças mais peque-

nas como por guarnição fobre os olhos
,
que mal

íe divifava5 , tendo hum quadro de quatro figuras

em círculos
,
prezos de hum meyo globo vafado

como rede ; as fívellas
,
ferragens , e o eílribo de

Tom.YlI. C voltas
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voltas de ouro : cobria-íê com hum teliz de velu-

do negro com borlas , e franjas de ouro , e negro.

O outro Cavallo levava hum filhaô de prata com
pouca diííèrença no feitio, guarnições, e chaparia,

também fobre gualdrapa de veludo negro. Hia
também huma cadeira de mãos , e huma liteira de

veludo carmefim com pregaria dourada fobre paf-

íâmanes de ouro : os Cadeireiros veftiaõ vaqueiros

de veludo encarnado guarnecidos de paííãmanes de

ouro, e os Liteireiros nameíma forma. No dia an-

tecedente já tinha ido para Elvas huma bella , e

rica carroça feita em Roma, lavrada com grande

primor , aííim nas talhas , como nos bronzes doura-

dos, com o tcCto de veludo negro, forrado de razo

encarnado com féis ramalhetes de flores de ouro

eftofadas, cercada de muitas borlas de ouro, e ne-

gro , e cordoens com as almofadas , e encoftos de

veludo encarnado bordado com laços , e flores de

ouro , cortinas de damafco franjadas de ouro , a

qual era tirada por íeis cavallos ruços rodados com
guarnições de veludo negro franjadas de ouro , e

as ferragens de ouro de MilaÕ defumadas de ouro

fino com diverfas formas , tendo em algumas par-

tes as Armas do Duque
,
principalmente nas cabe-

çadas , de que pendiaõ quatro borlas de ouro , e fe-

da : os cavallos foraõ à maõ até Elvas , e a carro-

ça levada até aquella Cidade por muiias.

Marchava diante defte viftofo apparato hum
Trombeta com libré ccrao os Moços da Eílribeira

,

e lo-
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e logo os Timbaleiros , e Trombetas montados em
cavallos acobertados de verde , varias danças , du-

zentos Soldados de libré verde com ligas , e ban-

das da mefma cor
,
chapeos aleonados , meyas da

meíina cor
,
plumas verdes , e aleonadas , os quaes

o acompanharão até chegar a Villa-Víçoía. Se-

guiao-os vinte e quatro Moços da Camera veftidos

de veludo verde, calções, e roupetas golpeadas íb-

bre tafetá branco , os golpes rematados em moícas

de prata ,
mangas de razo azul largueadas de mo-

renilho de prata
,
farragoulos de pano fino de Se-

govia com oito bandas de veludo acaireladas de

prata
, chapeo , e o mais como os Moços da Guar-

da-liou pa
,
que eraõ oito , que veíliaõ calções , e

roupetas de veludo razo verde golpeados fobre té-

la branca , botoens de prata , os calções com alme-

nilhas
, mangas de razo azul agaloadas a tres ga-

loens de prata j e no efpaço
,
que havia de huns a

outros galoens , havia golpes fobre téla branca

,

chapeos negros com tranças pequenas , roías azues

encrefpadas de pontilha de prata com muitas plu-

mas brancas , e azues , cintos , e efpadas , e adagas

prateadas
,
farragoulos de raxa de Florença verde

,

forrados de efpolim azul com altos de flores bran-

cas , meyas ,
ligas , e rofas azues cobertas de ponti-

lha de prata. Oito Moços Fidalgos com veftidos

de taby de prata, e verde com flores de ouro , rou-

petas guarnecidas de morenilhos de prata fobre íb-

guilhas de íêtim azul , os calções de feis partidos

Tom. VII. , Cii com
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com almenilhas , e botoens de prata até a liga , os

farragoulos de oito ferrados de chamalotes de aguas

azues com flores amarelas toftadas
,
mangas dos ju-

boens do mefmo chamalote em ondas bordadas co-

mo de caracolilho de prata , chapeos negros com
centilhos de ouro , e plumas verdes , brancas , e

azues , cintos prateados , meyas , e ligas , e rofas

azues cobertas de pontilha de prata. Os Portei-

ros da Camera do Duque , e Duqueza , fe veftiraõ

com calções , e roupetas de íêtim avelutado negro,

chapeos
, meyas , e ligas negras

,
farragoulos de pa-

no vintadozeno de Segovia. Seis Muficos da Ca-

mera veftidos quafi da própria forte. Seis Portei-

ros da Cana com veftidos
,
calções , e roupetas , e

farragoulos de pano vintadozeno negro. Vinte e

quatro Moços da Eftribeira veftidos de veludo ver-

de
5
farragoulos

, calções , e roupetas com prezilhas

de prata , cintos
, efpadas , e adagas prateadas , cha-

peos negros , tranças torcidas de tafetá branco , e

azul
,

ligas do próprio com as meyas azues ,
plu-

mas brancas , e verdes. Vinte e quatro homens

da guarda do Duque com calções , e roupetas atra-

veífados de faxas de veludo azul com vivos bran-

cos, mangas de veludo azul com morenilho , e bo-

toens de prata , capas rodeadas de huma fixa do

meímo veludo com vivos, e os capellos delias com
duas fachas , chapeos negros

,
tranças torcidas de

tafetá branco
,
plumas verdes , e brancas ,

meyas

azues, e brancas, cintos , eípadas , e adagas doura-
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das. O íeu Tambor hia veftido de tafetá negro

coberto todo de paííàmancs de prata , com liga

branca
,
meyas , e chapeo negro cem trança , e

plumas brancas. O Capitão da Guarda Francifco

Serrão da Veiga veília capa, roupeta, e calções

de riííb anogueirsdo , o farragoulo forrado de tela

de ouro encarnada , com trinta alamares de ouro

de íeis laçadas j e doze furtados atraz de caraco-

lilho de ouro j a roupeta , e calções com os meí^

mos alamares golpeados fobre a mefma téla de ou-

ro encarnada, chapeo negro, e joya de diamantes,

plumas anogueiradas
, meyas , e ligas , e rofas da

mefma cor com pontilha de ouro , collar de peças

,

as mangas do jubao de téla encarnada quaíi cober-

ta com laços , e caracoes de caracolilho de ouro

,

cinto , efpada , e adaga douradas : hia montado em
hum Cavallo com os jaezes de verde , e ouro : tu-

do ifto marchava em ordem , ícndo o ultimo o Ca-
pita5 da Guarda

,
que com ella cobria o coche

,

em que hia o Duque. No feu alcance hiaÕ quaren-

ta Fidalgos, e Commendadores da ília Gafa, e íeus

criados em coches , liteiras , e outros a cavallo , e

mais de duzentos homens
,
peíToas da íua familia ^

o acompanharão a cavallo. Chegou o Duque já

tarde a Elvas com a comitiva de mais de oitocen-

tas peííbas a cavallo , VaíTallos , e obrigados feus,

que no caminho fe hiaÕ continuamente multipli-

cando. Pouco menos de huma legoa antes da

Cidade tendo o Ducjue montado a cavallo , e feus

irmãos ^
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iraiãos, veyo o Magiftrado , e Juftiças da Cidade

a recebello em grande diílancia , com quaíi trezen-

tos homens de cavallo , em cjue vinhaõ Fidalgos

,

e gente nobre, muy luzidos, com coches, cavai»

los à deílra , e hum numero grande de danças , e

outros feftins , com que celebravao o goílo daquel-

las vodas ; o Duque os tratou com tanto agrado

,

que todos aquelles Fidalgos ficarão íàtisfeitos. A
pouco efpaço chegou com íeus íbbrinhos o Biípo

D. Sebaííiaõ de Mattos de Noronha
(
que então

governava aquella Igreja) com luzido acompanha-

mento , e paííados os cumprimentos , entrarão na

Cidade : apoíentou-íè o Duque no Palacio do Bií^

po , e na Cathedral de Elvas haviaõ de receber as

bênçãos , e deícançar na Cidade fituada com pou-

ca deíigualdade entre Vilia-Viçoía , e Badajoz,

por onde entrava em Portugal a Duqueza de Bra-

gança , a quem logo o Duque mandou hum reca-

do por D. Antonio de Mello , feu Eíiribeiro môr,

íaber como havia paííàdo na jornada.

Naquelle mefmo dia com tres coches de cria-

dos partio o Senhor D. Duarte pela poíla a Bada-

joz aviíitar a Duqueza, onde íè detinha , até que

fíliveílè prompto o apparato da fua entrada. O
Conde de Niebla

,
que a acompanhava, labendo,

que vinha o Senhor D. Duarte , fahio fora da Ci-

dade em íirande diílancia a encontraríe com elle, e

metendo-íe ambos no coche , voltarão à Cidade ,

onde a vifita duraria meya hora , e fe recolheo a

Elvas.
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Eivas. No dia ftguinte 12 de Janeiro partio a Du-
queza de Badajoz na carroça de Roma ,

que o Du-
que lhe mandara , com todos os Fidalgos , e No-
bres daqueila Cidade , e com os que de S. Lucar

Ihevinhaõ aíliílindo; entre Fidalgos ,
criados, epef-

íoas particulares , eraõ pouco menos de quatrocen-

tos , luílrofamente trajados, e com tanta riqueza, e

bizarria
,
que moílravaô a grandeza do Duque de

Medina Sidónia. Trazia leis coches de Damas , e

Fidalgos 5 felTènta e duas cargas com repofteiros , e

penachos , e peitoraes de caícaveis , e dez
,
que eraô

da fua recamera , com repoíleiros de veludo encar-

nado com bordados de cortado com as Armas do
Duque íèu pay 5 as azemelas com peitoraes de fran-

jas , cabeçadas de feda , os cafcaveis arochos , fer-

ragens , antolheiras , e laminas com as Armas , tu-

do de prata.

Haviaõ dado nove horas
,
quando o Duque en-

trou no coche : e fahindo de Elvas com toda a fua

Corte
,

paííòu a ponte do Caya , e a pouco efpa-

ço encontrou a luzida comitiva Caílelhana , e em-

parelhando com a carroça da Duqueza , fe paílbu a

ella com íèus irmãos , onde feitas aquelías corte-

zias , a que o reípeito obriga , tomaraô o aííènto de

diante o Senhor D. Duarte , e Conde de Niebía

,

e a Eftribeira direita o Senhor D. Alexandre.

Chegarão a Elvas entre as tres, e quatro ho«

ras da tarde, entre muita agua, que cboveo, que

naõ podia diminuir ogoílo daquelle dia, Apeartiõ-

fe
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íe no adro da Sé , onde a Duqiieza foy levada na

cadeira , que lhe eftava prevenida , nos braços de

quatro Moços da Camera do Duque até a porta

principal da Sé , onde o Bifpo eftava eíperando.

Sahio da cadeira a Duqueza em corpo deixando

o boheme ,
que levava , e recebeo a agua benta da

maõ do Bifpo , e entrou com o Duque , e os Se-

nhores , levando-a de braço o Senhor D. Duarte

,

e a cauda da cota a Camereira mor. Ao entrar to-

caraõ os orgaons , charamellas , e outros alegres

inftrumentos , até chegarem ao lugar
,
que lhe ef-

tava preparado : commungaraõ os Duques da mau
do Deaõ da fua Capella j o Bifpo ratificou o matri-

monio , e lhe lançou as bênçãos , foando entre tan-

to acorde Muíica
,
que com papeis feitos ao inten-

to applaudiaÕ a felicidade daqueíla Real voda. O
Duque hia veftido de taby anogueirado razo, guar-

necido de paííàmanes de ouro bordados de grande

altura , dos paííamanes íahiaõ huns ramos largos

volteados , bordados de ouro , e pérolas , e todo o

mais campo do veftido era de enlaçados SS com
pérolas nos meyos , e extremos j e no eípaço, que

ficava de hum a outro , de ramos quaíi com flores

de Lyz de chaparia de ouro : o farragoulo forrado

Ferreira, Epiudasref- mefmo taby de flores , e cento e vinte botoens,
t.ts do Duif.e de Bra- J ^

'

ganida, pag.io. que tiuha O veitido , erao de ouro , em que íe en-

gaftavaõ groílbs rubins , e diamantes , entreíTecha-

dos hum diamante , e hum rubim , e todos fe acom-

panhavao de quatro pérolas , arrematando no ex-

tremo
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tremo do meyo com hum S j tinha o veRido dezoi-

to mil pérolas , em que havia muitas ,
que na eíli-

maçaó valiaõ mais de vinte cruzados , muitas de

quinze , e nenhuma menos de dous ; as mangas do

jubaõ eraõ de hum taõ' apertado bordado, que pa-

recia ouro de martello. A eípada , cinto , e ada-

ga , era tauxiada de prata , e ouro j levava também
hum collar de groíTas pérolas , e rubins , eftimado

em oitenta mil efcudos de ouro j eíle collar deu

EIRey D. Manoel ao Duque D. Jayme feu fobri-

nho no dia , em que foy jurado Príncipe herdeiro

do Reyno de Portugal. Era o chapeo negro , o
centilho obra igual à do collar, a joya huma pluma

de quaíi meyo palmo de rubins , no reverfo fahiaci

a pouca diftancia diverfas plumas brancas
j
meyas

,

ligas , e rofas brancas , cobertas de pontilha de ou-

ro , e çapatos negros. A Duqueza hia veftida de

huma cota inteira de quatro mangas , as cabidas de

poncas cortadas quafi a triangulo , abertas , e forra-

das de taby de prata de flores , em lugares tomadas

com huma joya de diamantes. Era a cota verde

bordada de huma nova invenção de laços de flores,

e ramos de prata , e ouro tao tecidos
,
que apenas

íê deixava divifar a cor verde. Do pefcoço íè fuí

pendia huma banda da própria cor , tecida de ou-

ro , e prata , com huma grande joya de diamantes

de grande valor , volta , e alça-cuello à Caflelha-

na , os cabellos toucados de rofas verdes com pon-

tilhas de ouro , e prata , ao hombro hum boheme
Tom.Vlí. D como
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como a cota, cbapeo branco coberto de largas pon-

tas de renda de ouro, e plumas brancas. O Se-

nhor D. Duarte hia veftido delhama anogueirada,

guarnecida de paííàmanes de ouro bordados , e por

entre elles lanteyoulas de prata , e o campo borda-

do de SS de ouro com chaparia de prata , o farra-

goulo forrado de taby de flores de ouro anoguei-

rado
,
efpada, cinto , e adaga como o Duque , me-

yas
,

ligas , e rofas anogueiradas com pontilha de

prata ,
chapeo negro com plumas anogueiradas

,

joya , e centilho de rubins , e hum collar de diaman-

tes de grande valor, que a Princeza Dona Joanna

mandara à Senhora D. Catharina
,
quando íe eííci-

tuara5 as vodas com o Duque D. Joaõ I. íeus glo-

riofiííimos avós. O Senhor D. Alexandre hia veí-

íido de riíTo verde , com guarnição de paííàmanes

bordados de meya tranca , e brifcada , com entre-

meyos de cafquilho , e meyas pérolas de prata , o
mais campo era de trocados SS bordados de prata,

e chaparia de prata, o Farragoulo forrado delhama

branca empreníàda , meyas ,
ligas , e rofas verdes

com pontilha de prata, chapeo negro, plumas bran-

cas , centilho, ejoyas de diamantes, collar de ouro

de peças, debaixo de outro, em que trazia a Venera

da Ordem de Chrifto guarnecida de diamantes , e

efpada de ouro ornada de diamantes , com a qual

fora armado Cavalleiro o Infante D. Duarte feu vi-

íàvô , no dia , em que recebeo a Ordem da Cav?I-

hria de Chriílo , e hum punhal tarabem rico. O
Conde
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Conde de Niebla fabio neíla occafiaõ como em 03

mais dias
, que aíTiílio em Villa-Viçofa , com ricos

veftidos
, joyas , e collares , naõ fó elle , mas os

feus criados , e os do Duque com excellentes ga-

las, e collares, faziao na multidão, e riqueza hu-

ma agradável, e magnifica Corre.

Acabadas as ceremonias da Igreja , recebidas

as bênçãos da maõ do Biípo , e os parabéns , com
que todos íè congratulavao da felicidade daquelle

dia, o foraÔ todos acompanhando ao Paço do Bií^

po: o Duque levou a Duqueza de maõ até à ca-

deira , em que foy levada pelos mefmos ,
que a ti-

rarão do coche, aíTiílindolhe o Duque fempre jun-

to à vidraça. Chegando ao Paço
,
foy magnifica

a hoípedagem , e exquiíita a pompa prevenida pelo

Bifpo
, que era de animo altivo , e generofb. Naõ

íê detiveraô os Duques muito à mefa , ainda que as

iguarias eraô muitas , e afllm fe defpedirao do Bií^

po , que por fua indifpofiçaõ fe difpeníòu de os

acompanhar. Refere-fe
,
que o Bifpo no tempo

,

que recebera os Duques íè embaraçou em íi meí^

mo , e que cahira , contentando-fe entaõ a fortuna

de ameaçallo com o precipício
,
que guardava pa-

ra outro tempo , e que logo com intrinfeco diígof-

to pagara aquelle Prelado a demafia da fua vaida-

de , vendo-a naõ lograda
,
porque os Duques iíen*

tando-íê da hofpedagem
,
pertenderaô antes pagai-

la , que merecella. Foy fama
,
que com hum col-

lar de grande valor ( a feííènta mil cruzados o fobi-

Tom.VII. D ii raõ
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raÕ alguns) quizera o Duque D. João íàtisfazer os

dirpendios daquella entrada
;
porém o Bifpo íe deu

por melhor pago naquella demonftraçaõ
,
por naÕ

pôr em litigio a grandeza. Nefte fucceíTo auize-

raõ muitos , fe houveíTe fundado aquelle odio , ' vie

defte dia até o ultimo da fua vida , o Bifpo exerci-

tou contra o Duque , e aíTim o moílraraõ os tem-

pos.

Pouco antes da noite entrarão os Duques no

coche , e partirão de Elvas , aonde fe lhe fizeraÕ as

mayores feftas
,
que naquella Cidade em algum

tempo foraô feitas. Marcharão na ordem
,
que per-

mittia o tempo, as cargas, e recamera da Duque-

za , e muitos criados feus , hiaõ huns no alcance

dos outros , e afíim foraõ chegando a Villa^Viço-

íà , aonde os Duques chegarão às duas horas de-

pois da meya noite ; e como o tempo eílava nubla-

do, e fazia efcuro , fe prevenío hum grande nume-

ro de tochas accefas , e vinte e quatro lanternoens

grandes de campo acceíbs
,
que rodeavao o coche,

que fez naô tiveílèm detrimento no efcuro. En-

trarão na Villa , que eílava toda guarnecida com
dous mil arcabuzeiros das Ordenanças da Villa , e

de Borba , debaixo do mando dos Capitães Anto-

nio Rodrigues Robles , Francifco Paes , e Bartho-

lomeu Rodrigues
,
que haviaõ íèrvido muitos an-

nos em Flandes , e ao m^fmo tempo eílava toda il-

laminada , entre os repiques dos finos , e falvas da

artilharia do Caílello , defcargas da mofquetaria,

trem-
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trombetas , atabales , clarins , e tambores , e os vi-

vas do povo
, que com diíFerentes danças , e feílins

,

fiiziaõ em hiinia confufao alegre mageftofa a en-

trada. As ruas por onde paííavaõ, eftavaõ ornadas,

e entre flores , e outras efpecies de aromas , que as

Damas lançavaõ dasjanellas aos Duques , e com
vivas , e acclamações , demonftradoras do gofto,

chegarão ao Paço , em que ardiaô duzentas tochas

j

e acompanhados da fua Corte, e dos Senhores, que

lhe vieraô aíTifíir , fobiraô , levando o Duque de

maõ dehuma parte a Duqueza, e da outra de bra-

ceiro o Senhor D. Duarte. O Eifpo da Guarda D.
Fr. Lopo de Sequeira , defcendo com fua mãy D.

Ifabel Pereira de Varconcellíís , e com D. Filippa

de Erito
,
beijarão a ma5 à Duqueza , e cfía ultima

tomou a cauda da cota , e depois das dividas cor-

tezias fobiraõ : o Senhor D. Alexandre querendo

mOtlrar o quanto eítimava aquella voda , fe abai-

xava a cada degrao
,
que íbbia a Duqueza , toman-

do a cota para que lhe naÕ ferviíTe de embaraço.

A' entrada da falia eftava a Cruz Metropolitana

levantada , e o Arcebifpo de Évora D. Jofeph de

Mello, filho do Marquez de Ferreira j e depois de

feitas as cortezias , que permittiaõ os muitos an-

nos , e cabiaõ na fua grande Dignidade , os foy

acompanhando até à Camera da Duqueza , aonde

fazendolhe, e ao Duque, breve villta, fe recolheoj

algum efpaço depois fizeraõ os Senhores o meP
mo.
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No dia fêguinte comeo o Duque em publico,

e íahindo da fua antecamera com os Senhores D.
Duarte , e D. Alexandre, atraveííòu a falia , e foy a

bulcar ao íeu quarto ao Conde de Niebla
, que lo-

go fahio com elle , e voltarão todos para a meia

,

que eftava poíla em huma falia bem armada , e no

meyo hum eftrado grande de dous degraos cober-

tos de excellentes alcatifas
,
que cobria hum docel

de veludo carmefim , e quatro cadeiras : defronte

eftavaÕ dous dóceis de tela amarella com as Ar-

mas bordadas , os quaes tinha5 debaixo dous gran-

des aparadores , com íeis degraos cobertos de ve-

ludo , em hum eftavaõ cento e cincoenta peças de

prata dourada de excellente feitio , e exquifito goC-

to 5 o outro eftava guarnecido de prata branca li-

fa para o íèrviço , a que fe ajuntava em hum , e

outro muitas peças de prata grandes , bem obradas

,

que íerviaõ íòmente de ornato. Sentaraõ-fe à me-

ia , o Duque na cadeira do meyo , à fua maõ direi-

ta o Conde de Niebla , e logo o Senhor D. Duar-

te , e à efquerda o Senhor D. Alexandre , ficando

todos quatro debaixo do docel. Depois de íênta-

dos , o Bifpo da Guarda fe fentou também da par-

te do Senhor D. Duarte , e D. Fernando de Mello

da meíma parte , mas na volta da mefa. Benzeo-

íe a meia na forma coftumada ; da parte direita fi-

cara 5 os Fidalgos da Cafa do Duque , e os Gentif-

homens
,
que acompanharão a Duqueza, todos def-

cobertos. Entrarão os Porteiros da Cana , e os

da
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da Mnça com ellas aohombroj íèguiaõ-fe os Arau-

tos, e Paííuvantes com cotas derazo encarnado, e

branco , e nellas os Caftelios , e Quinas de Portu-

gal , e logo o Veador do Duque , e o Mantieiro

conn o gomil , e prato de baílioens dourado ; tra-

ziaõ mais dous , hum criado accreícentado da Ca-

fa do Duque , e outro hum Moço da Camera : e

depois de feitas as devidas cortezias , o Mantieiro

lançando agua no prato , o beijou , e entregou ao

Trinchante
, que com a mefma ceremonia o poz

diante do Duque , e lhe deu agua ás mãos , e ao

Conde , e Senhores D. Duarte , e D. Alexandre
5

depois de elles , o criado accreícentado a deu ao

Biípo , e o Moço da Camera a D. Fernando : e ti-

rando o Mantieiro a toalha , fe foraÔ os demais, tar-

dando pouco em voltar com as iguarias, que acom-

panhavaõ os Soldados da Guarda do Duque. Aí^

íím , que íê aprefentaraÕ as iguarias , deu huma fal-

va o Caílello com toda a artilharia , e começarão

afoar as trombetas, charamellas , atabaies, eminiA
tris. Foraõ as iguarias muitas

,
muy dtlicadas , e

com excellentes invenções de diveríbs triunfos , fi-

guras deanimaes, aves, peixes, coroas, conformes

£0 ufo daquelle tempo, em que naõ eraô menos
pompofas

,
que aprafiveis , e viftofas as meias. To-

dos os dias, que o Condi de Ni.bla efieve na Co---

te , fcmpre o Duque comeo em p. blico com o

mefmo Eflado.

ISlefte meíhio dia à tarde corrjccaraõ as feíla^ t

corre»
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correraÕ-íê Touros j à noite eftava tudo illuminado

como os mais dias, e havia diveiTas íeftas de jogos,

danças , e mafcaras pelas ruas , e houve artifícios

de fogo em duas naos , de que fahiraõ muitas , e

galantes invenções , com que íe paílbu com alegria

a noite.

No dia íèguinte
,
que era huma fefta feira,

que íècontavaõ 14 de Janeiro , mandou o Duque
à Duqueza hum prefente de peças , e joyas de ru-

bins , diamantes , e pérolas , obradas com admirá-

vel arte , e de grande preço , e valor. A Duque*
za íè ornou logo com algumas , e fahio a ouvir

Miííà à fua Tribuna , com huma cota de taby ano-

gueirado , e flores de prata
, acompanhada da Ca-

mereira môr , e as fuás Damas. O Duque fez o
mefmo na fua Tribuna com o Conde de Niebla,

feus irmãos , o Arcebifpo de Évora , e Bifpo da

Guarda
5

foy a MiíTa rezada , e no tempo
, que íê

dizia, cantou a Capella oHymno: TeDeiim lauda-

J7711S, e depôs diveríòs Vilhancicos feitos à vinda da

Duqueza , o que fe continuou com outros dill^ren-

tes ao mcímo intento nos mais dias
,
que durarão

as feíbs. Na tarde houve Carreiras
,
que correo

Antonio Galvaõ , hum dos Eftribeiros do Duque , o

qiíal no mefmo lugar ofervio depois de Rey , e foy

Fidalgo da fua Cafa , Commendador de Santiago

de Orem , e N. Senhora da Caridade na Ordem de

Chrifto, e feu fiiho Manoel Galvaõ íervio no dito

emprego a Eliley D. Pedro , e feu neto Lourenço

Luiz
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Luiz Galvão aítualmente a ElRey Dom Joaõ V.
Era muito deliro na arte de Cavallaria , de que fez

hum Tratado
,
que imprimio no anno de 1678 , e

nelle repete em laminas abertas as admiráveis obras,

que entaô fez , e na verdade excedem a toda quan-

ta deítreza fe pode imaginar. Foy a primeira, cor-

rendo com o pé no chaô, e tornando-fe à cella com
incrivel velocidade ,

parou. A íègunda , íbltando

da mao muitas vezes hum lenço , o tomava do
chaõ , indo íempre na mayor carreira do cavallo.

A terceira , depois de começar a carreira , voltan-

do-íè na cella , fe poz com os pés em cima, e cor-

reo até o meyo , e tornando-fe com os pés aos eí^

tribos em hum inftante , acabou a carreira. A quar-

ta, correndo, foy pondo o pé muitas vezes nochaÔ.

A quinta , fazendo ao parar pôr as ancas no chaô

ao Cavallo diatite dos Duques , e íèus irmãos , aca-

bou fazendolhe cortezia. Depois da admirável def-

treza , com que Antonio Galvaô fatisfez os mais

difficultofos primores da arte da Cavallaria , com
grande applaufo dos Duques , e toda a Corte , íê

feguio huma Comedia publica em viílofo theatro,

que para eíle fim fe fez perto da janellas do Paço,

em que os Duques aííiftiraõ , e feus irmãos. Na
noite houve luminárias naõ fó no Paço , e no Ter-

reiro
, que fe illuminou com muita variedade , mas

em toda a Villa. No campo eftavaõ duzentos Ar-
cabuzeiros comofeu Capitão promptos para acom-

panharem as falvas do Cuíiello , os quaes faziaõ ex-

Tom.VlI. E erci-
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ercicio militar com defcargas , e ao mefmo tempo

íe viaô em outra parte Borlatins com extraordiná-

ria ligeireza
,
que entretinhaõ , e levavaõ atraz de

íi o povo.

Pela parte de S. Joaõ do Carrafcal veyo hu«

ma encamizada, que fez a fua entrada pela de San-

to Agoílinho. Trazia diante huma trombeta baf-

tarda , e logo os Atabaleiros em mullas com cober-

tas verdes bordadas de cortado amarello
, quatro

trombetas , hum terno de charamellas , todos bem
montados , e hum grande numero de danças , e fo-

lias, entre ellas dous carros triunfaes, hum de cha-

ramellas , e outro de Mufica : feguiaÕ-fe vinte e

quatro Moços da Eílribeira , e vinte e quatro Mo-
ços da Camera defcobertos com tochas accefas nas

mãos, e dous cavallos àdéftra, cobertos com te-

lizes de veludo carmefim bordados de cortado de

flores de tela amarella , os quaes hiaõ no meyo dos

Moços da Eílribeira.

Seguia-íe a primeira parelha ,
que eraÕ os Se-

nhores D. Duarte , e D. Alexandre , montados em
foberbos cavallos : o do primeiro era caftanho cla-

ro , o do fegundo bayo rodado de branco , com
mochillas encarnadas bordadas de paíTamanes de

ouro , chareis de ouro , e feda , enfítados de varias

cores, com eftíibos, boçaes, e enceladas de prata

5

os veftidos de ambos eraõ de veludo negro ,
gol-

peados fobre téla branca , os golpes com moícas

de prata, as mangas dojubaõ de téla branca mof-

queadas
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queadas de negro
,
capas negras forradas da mefma

téla
,
chapeos negios com tranças de veliiho de pra-

ta, e humas rofas grandes illuftradas de temblan-

tes , e argentaria de ouro , e prata , de que íàhiaô

plumas brancas ; o Senhor D. Duarte trazia atra-

veííàda huma lÍ2;a do próprio veliiho , e o Senhor

D. Alexandre íòbre a cadea do habito hum talim

de bordado recamado , e com tochas de quatro pa-

vios nas mãos , e logo os íêguiaô vinte e duas pa-

relhas de fíngulares Cavalleiros com tochas acce-

íâs , veílidos ricamente , e com bom goílo , de té-

Ias , e tabys de cores
,
plumas

,
joyas , collares , e

jaezes
, que íaziaô huma agradável , e pompoía vií^

ta : a eíla entrada correfpondeo o Caftello com hu-

ma íalva de toda a artilharia , os Moços da Came-
ra , e Eílribeira ficarão conforme a fua graduação

póftos em ala ao pé da janella dos Duques , fazen-

do o mefmo a Guarda
,
que havia acompanhado

aos Senhores D. Duarte , e D. Alexandre , e da ou-

tra parte huma Companhia dos Arcabuzeiros , oc-

cupando huns , e outros o efpaço da carreira : e

quanto
, que eftas fe correrão , íàhiraõ com a mef-

ma ordem , e foraõ paííèar as ruas da Villa
,
que eí^

tava toda illuminada.

No dia 1 5 houve Touros , e foraõ os Caval-

leiros D. Luiz de Noronha
,
Caçador mor do Du-

que , Fernão Rodrigues de Brito , íêu Camereiro

mor, Salvador de Brito , feu Trinchante , todos

CommenJadores da Ordem de Chriílo , e Antonio

Tom.VII. E ii Gal-
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Galvaõ, hum dos feus Eílribeirosj moílraraõ todos

Iciencia , e arte
,
que a ventura fez nas fortes mais

luzida , matando muitos Touros. Na noite hou-

ve Comedia no Paço. O Duque querendo em tu-

do divertir o Conde de Niebla feu cunhado , de-

terminou foíTem huma tarde à fua fingular Tapa-

da j e aííim fahio o Duque do Paço com feus ir-

mãos , e o Conde , e entrarão no coche , ao mefmo
tempo os ílilvou o Caftello com a artilharia , foan-

do as trombetas, atabales, charamellas
,
pifanos, e

tambores. Marchavaõ diante dezafete coches , e os

cavallos da caça atraz
j
gaftou-fe a tarde com ap-

plauíb
, porque fe matarão gamos , e javalis , e vol-

tarão ainda de dia para Villa-Viçofa. Foy applau-

dida a fua entrada com outra falva da artilharia do

Caftello , e continuarão na Villa as feílas com di-

veríâs invenções de danças , e feftins , a que acodia

muita gente , e ainda mais
,
porque das janelias o

Senhor D. Duarte , e D. Alexandre
,
lançavaõ mui-

tas patacas, e efcudos, e outras moedas ao povo,

que deu caufa a huma tumulruoía pendência. Na
mefma noite houve fogo do ar

,
que ardeo em hu-

ma magnifica Torre com viílofos artifícios , que

durou largo tempo.

Contavaô-íe 17 de Janeiro, dia que íè defti-

nou para hum magnifico jogo de Canas Reaes

,

que fi dividio em duas quadrilhas , cada huma de

dezoito Cavalleiros 5 a primeira era do Senhor D.
Duarte com D. Luiz de Noronha, Caçador mor

5

afe-
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a íêgunda do Senhor Dom Alexandre com Fernão

Rodrigues de Brito , CamtTeiro mor do Duque

,

ajuntaraõ-fe no campo do Carrafcal , donde fdhindo

por Santa Luzia à rua da Corredoura , entrarão na

forma íêguinte.

Diante hia huma baftarda , e feis trombetas,

quatro atabales , todos com vaqueiros guarnecidos

de paíTamanes de prata , montados em mullas co-

bertas com gualdrapas de pano verde , bordadas de

cortados de amarello
j
logo as danças , e entre ellas

com divifaõ três ternos de charamellas , e as do Du-
que com fua libré

j
íèguiaÕ-íè duas azemelas de ca-

nas cobertas de repofteiros de veludo verde com
as Armas bordadas de ouro , e prata com cadilhos

de varias cores 5 as ferragens , arrochos , e tefteiras

das Armas eraõ de prata. Entrarão oitenta cavai-

los à déftra com jaezes de ouro , e prata , os mais

delles do Duque 3 dos últimos erao doze dos Se-

nhores D. Duarte, eD. Alexandre, com jaezes de

ouro
, pérolas , e aljof e

, boçaes , e enceladas do

meímo , cobertas as cellas de ricos telizes de varias

cores 5 vinhaõ prezos pelos cordoens das cabeça-

das, que levavao homens veftidos com marlotas

de tafetá azul , e verde : foraÕ os Padrinhos Dom
ChriílovaÔ Manoel , e D. Antonio de Mello , Eí^

tribeiro mor do Duque
,

que hiaõ montados em
íbberbos cavallos

j
feguia-fe o Meirinho da Caía

,

doze Moços da Eílribeira, e doze da Guarda, que

levavaõ no meyo ao Senhor D. Duarte 3 e a fua ef-

tribeira
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tribeira doze Moços da Camera , hum dos quaes le-

vava a adarga com a fua empreza
,
que era hum

Loureiro verde , e quatro Coroas do próprio íuC-

pendidas delle , com efta letra : Nondum aruit , e

no eíiandarte da lança levava huma Águia com os

pés atados , e a letra
,
que dizia : Semper eadem,

Aííim os defta, como da outra quadrilha veíliaõ à

Mourifca com marlotas , e capellares de velilho de

ouro , e azul
,

franjados de ouro , forros de tafetá

azul , barretes vermelhos íèm plumas , e fuas em-

prezas : naô levava mais diííèrença o Senhor Dom
Duarte

,
que ter efporas , e traçado de ouro , e al-

jofres , e o íèu cavallo
,
que era bayo , ir guarne-

cido com joyas ,
freyo

, encelada, e boçacs do meí^

mo ouro , e aljofres. Os da outra quadrilha vi-

nhaõ com marlotas , e capellares de velilho de ou-

ro verde ; o Senhor D. Alexandre hia em hum Ca-

vallo caílanho claro , no mais igualava em tudo

com íeu irmão , com outros tantos Moços da Ca-

mera , Eílribeira , e Guarda : levava na adarga por

empreza hum Sol íiihiiido de huma nuvem efcura,

com efta letra : Po/l tenehrasfpero hicem , e no eí^

tandarte da lança huma Arpa , com a letra
,
que di-

zia : Qiàd erit in Coclo ? Ultimamente marchava

hum eíquadraõ de duzentos Soldados , com bandei-

ra, tambor , e pifano , que governava o Alferes

niôr do Duque , Soldado veterano
, que tinha mi-

litado em Flandes , todos com luzidos veílidos,

bandas j e plumas.

Entra-



I

da Cafa ^al Tortug, Lh. VIL 39
Entrarão defde Santo Agoílinho pela parte

do Convento das Chagas : tanto
,
que chegarão à

janella , em cjue eftavaõ os Duques , tirando com
bizarria as lanças do hombro , com abaixarlhe as

pontas fizeraô as cortezias ,
paílàndo a dar princi-

pio às carreiras , e no fim delias às Canas
,
que cor-

rerão com delcRibaraço , e bizarria , e depois com
huma viílofa efcaramuça ; e acabando ultimamente

com carreiras , fe defpediraõ na forma
, que haviaô

entrado , o que applaudio o Caíiello com huma
falva da artilharia , e fahiraõ a paííèar as ruas da

Villa : na noite houve Comedia no Paço.

A íatisfaçaõ , que o Conde de Niebla teve da

paííâda montaria , o obrigou a pedir ao Duque
vokaííèm ao campo , o que logo íè poz em prati-

ca , fendo o dia ainda de mayor gofto , pelos mui.

tos veados, e javalis, que m taraô. Neila mefma
tarde houve Comedia publica , e na noite outro

magnifico fogo do ar ,
repreíèntado em fontes , e

outras admiráveis invenções. Na quinta feira 20

do mez de Janeiro no tempo
,

que o Conde de

Niebla efíava mais divertido , e goíloíb na compa-
nhia dos Duques

,
foy chamado do Duque feu pay,

deixando em todos faudofas memorias da fua agra-

dável companhia , as quaes erao mais vivas na Du-
queza fua irmãa

,
que íentio fe auíentaíTe taõ de-

preííà. O Duque com feus irmãos o acorr-panha-

raõ até junto da Tapada ; e já fe h ;via defpedido

hum dia antes o Arcebifpo de Évora, e o Bifpo da

Guar-
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Guarda , e outros Senhces , retardando-íê alguns

mais o Marquez de Ferreira , em quem o parentes-

co era taõ chegado , como a eílimaçaô no Duque,
fendo efta Gafa em todo o tempo a mais attendida

dos Duques de Bragança, e também elles os mayo-

res íervidores delia. Relatámos eftas feílas com
alguma individuação, fomente para que fenaõ per-

ca de todo a memoria do antigo , taÕ eftimado no

bom gofto dos curioíbs. Delias fe imprimio hum
livro em Évora noanno de 1655 , feito por Diogo
Ferreira , com o titulo : Epitome das Fe/ias

,
(jiie fc

iizerao no Cafamcnto do Príncipe Dom JoaÕ j deãc

nome fegiindo , e oitavo Diicjue de Bragança. Em
Sevilha fe imprimio também huma Relaçaô defta

feíla. Manoel de Galhegos , hum dos fcientes Poe-

tas daquelle tempo , celebrou eílas vodas em hum
admirável Poema ,

que íê imprimio em Lisboa no

anno de 1655 com o titulo : Templo da Memoria ,

Poema Epkhalamico nasfclicijfimas bodas do Excel'

Untijfimo Senhor Duque de Bragança , e de Bareei-

los.

Todas eftas demonílrações de gofto eraõ hum
prognoftico dos corações dos VaíHiIlos na felicida-

de
,
que íè havia de Teguir defte ditofo thalamo

,

em que entrarão , contando o Duque vinte e oito

annos, e a Duqueza vinte. Foy ncfte mefmo an-

no nomeada para o governo de Portugal Margari-

da deSakoya, Duqueza de Mantua , viuva de Fran-

cifco Gonzaga , ÍV. Duque daquelle Eftado , a
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qual era prima com irmãa delRey D. Filippe IV".

por íèr filha da Infanta D. Catharina , filha delRey

D. Filippe lí. a qual caiou com Carlos Manoel,

Duque de Saboya. Achava-fe efta Princeza em
Pavia

,
lançada fora do mefmo Eílado ,

que domi-

nara
j
porque por morte de íêu marido , fícandolhe

huma fó filha , que foy a Princeza Maria Gonza-

ga , a quem havia excluido daquella foberania Car-

los Gonzaga ,
Duque de Nevers , como Varaõ

,

a quem tocava por morte do Duque Vicente feu

primo íêm íucceííàõ , e com effeito lhe fuccedeo , e

foy Duque de Mantua , e cafou com a mefma Prin-

ceza , como deixámos eícrito no Livro III. pag.

451, Havia ElRey D. Filippe entretido aDuque-
za Margarida com o governo de Pavia , donde a

foy buícar o Conde Disque para o governo de Por-

tugal , contra os privilégios
,
que lhe foraõ conce-

didos em Thomar por ElRey Dom Filippe II. a

quem excluía o íêr mulher , e naõ eftar naquelle

g ao de parentefco com ElRey , dos que íe haviaõ

determinado nas Cortes. Havia fido eíla eleição

infpirada pelo Duque de Viila-Hermoíà
,
quando

acabando o tempo de Vice-Rey D. Diogo de Caf-

tro, cuidou o Conde Duque entregar o governo a

Dom Francilco de Borja ,
Principe de Efquilache

,

com o pretexto de fer defcendente de Fortuguezes,

o que lhe ficava já difliante
,

pois era neto da Du-
queza de Gandia D. Leonor de Caftro , mulher do

Duque D. Franciíco
,
que hoje venera a Igreja Ca*

Tom.Vn. F tho-
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tholica coliocado nos Altares com o nome de S.

Francifco de Borja : porém defta ao ícu parecer juP

ta eleição , o tirou o Duque de Villa-Hermofa , ir-

mão do Príncipe de Efquilache , tal vez pelo capri-

cho de Te ver preferido nos merecimentos , e lhe in-

culcou a Duqueza de Mantua para o governo de

Portugal , onde entrou no fím do referido anno de

1654. O Duque de Bragança a mandou viíitar a

Elvas , e darlhe os parabéns da ília vinda por Fran-

cifco de Soufa Coutinho , íèu Apoíentador mor , o

qual como era dotado de hum grande talento , e

bem exercitado nas politicas da Corte , com o de-

fejo defervir a íèu Senhor, foube penetrar da prati-

ca , que teve com o Marquez de la Puebla , o gé-

nio da Duqueza; e voltando a Villa-Viçoíli, aílèn-

tou , do que refei io ao Duque , defvanecerfe a idéa,

em que eftava , de fe aviílar com ella , evitando aí^

fim o preciíb diíTabor, que a ambos fe podia íèguir

da viiita. Continuou a Duqueza de Mantua a fua

jornada a Lisboa , onde entrou em Janeiro de 1655,

aífiflindoiiie o Marquez de la Puebla ,
que de Ma-

drid veyo na fua companhia fem occupaçaõ , fó pa-

ra a aconíèlhar no governo nas matérias de mayor

importância. Porém eíla difpofiçaõ naõ teve ef-

feito
,
porque fogeitando-íê totalmente ao arbítrio

do Secretario Miguel de Vafconcellos , ordenava

lem contradição , e mandava executar íèm depen-

dência.

Era grande a harmonia , e correfpondencia

,

com
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com que o Duque vivia com feus irmãos j mas tan-

to
,
que o Duque íe vio cafado , houve de faltar

àquelie affèóto , que deftinou para a efpoíà. Se-

guio-fe paííàr nefte tempo a fervir em Alemanha o
Senhor D. Duarte , como deixámos efcrito no Ca-

pitulo XIX. do Livro VI. Entenderão o Duque,

e a Duqucza de Bragança
,
que viviriaô em grande

conformidade auíente o Senhor D. Duarte
,
porque

nos olhos da emulação, era reputado como pedra do

familiar eícandalo dasfuas vontades
j
porém apartan-

do-íe o Senhor D. Duarte , logo íè defcobriraõ no-

vas cauíâs de defcontentamento. Originou-fe efte,

porque o Duque D. Joaõ íè declarou taõ afíèiçoa-

do às Comedias ,
que já íe notava publicamente o

exceíTo , tal vez incitado das queixas , que a Du-
queza íèntia

,
porque a delicia do Duque feu ma-

rido naô parava fomente nos theatros. As conti-

nuas jornadas ao bofque , e dilação nelle , davao

nao menos caufa a femelhante eííèito.

Havia nos primeiros annos o Duque D. Joaõ
aprendido com felicidade a fciencia da Mufica , a

que voltando agora parte do appetite
, que lhe íb-

bejava de outras inclinações, íe empregou nella tan-

to
, que chegou ao feu perfeito conhecimento. Al-

guns polidcos excitarão fe convinha aos Príncipes

a Mufica , e a Poefia , fendo profíííòens honeftas , e

louváveis : deixadas as razoens , em que fundaô a

fua opinião , fenaõ he paradoxo , he admirável O

que hum Filofofo fufpeitou neíle cafo
, que como

Tom.VII. Fii os
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os homens naõ podem igualar aos Príncipes nos

dotes da fortuna , naõ fofrem , que os Príncipes os

poíTaõ exceder nos da natureza.

Nafceo por eíle tempo a 8 de Fevereiro de

1654 o Duque de Barcellos D. Theodoíio
,
primo-

génito da Cafa de Bragança
,
que ferenando domeí^

ticas difcordias , com novo , e mais deliciofo vin-

culo unio as vontades dos Duques feus pays
,
que

o tempo foy adiantando cada dia com novos pe-

nhores da fecundidade da Duqueza
j
porque logo

noanno feguinte 321 de Janeiro naíceo a Senhora

Dona Anna
,
que no meímo dia voou à Eternidade

com grande mágoa de íeus pays. Porém com pou-

co intervallo de tempo , mas preciíb , fe enxuga-

rão as íaudades dos Duques com o nafcimento da

Senhora Dona Joanna a 18 de Setembro de 165 6.

Porém , que juizo pode pezar na balança do tem-

po os bens , e os males
, para que pendão igualmen-

te ? Mas aífim fuccedeo
,
porque a naõ largo efpa-

ço de tempo do nafcimento deftes Príncipes , fuc-

cedeo a morte do Senhor D. Alexandre feu tio em
idade florente , ornada de igual gentileza

,
que vir-

tude, como no Livro Ví. Capitulo XVIIÍ. deixá-

mos referido. O Duque com liberal providencia

proveo no Senhor D. Duarte as Commendas vagas

poríèuirmaõ, deíbrte, que ficava com ruffis:iente

rjnda para fuftentar o titulo de Príncipe de Bragan»

çu
,
que em Alemanha lograva.

A Caía de Bragança fempre foy a emulação

dos
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dos Grandes de Caílella, (de cuja ordem era o Va-
lido) enaÕ podiaõ conformarie, que julgando-fe el-

les por immediatos à Mageftade , dentro de Heípa-

nha íe achaílè quem foííe todo mayor
,
que elles.

Por eíla caufa, corados de vários pretextos os íêus

fins, defejavao a troco de ver ao Duque de Bragan-

ça feu igual , introduzillo nos lugares, em que elles

também defejavao introduzirfe. Paííòu efte penfa-

mento a pratica, que approvou o Conde Duque,
e afiim em trages de lifonja procedia a inveja. Pro-

pozíe no Confelho de Eílado
,
que pois a Monar-

chia eílava na preíente conjuntura mais opulenta

de occafioens , do que de fugeitos , naô era tempo
de deixar de cultivar , os que floreciaõ : que havia

annos
,
que durava o fdencio da Gafa de Bragança,

ifempo baRante para compor as fuas primeiras tur-

bações : que o preíente Duque por idade , e talen-

to , eftava capaz de grandes occupações : que era

jufto naÕ augmentar o íilencio , em que fe tinhu

aqueíla Caía , que parecia
,
que a prefumpçao , ou

o defprezo a fazia efcufarfe do ferviço , eximindo-

fe do jugo de VaíTallo 3 e quando foííè eíla cau*

íà , por lhe exercitar o merecimento da obediência
,

que o Duque D. Joaõ íè achava com hum filho

herdeiro , e com immediatos penhores , com que
fe aííègurava a fua Gafa , e também as percenções

propoftas para a fegurança do íeu augmento j e af-

fim pedia a razaô foíJe admittido ao meíhio ,
qu2

Qs outros Grandes da Monarchia : pelo que podi:i
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ElRey edificar na fua peííba hum General , hurA

Criado , e hum Miniftro. A eíla pratica íè mof-

trou propicio, e obrigado o Conde Duque , nao le

eximindo da cenfura de alguns
, que por feus pró-

prios fins o denunciarão Author daquelle foborno.

Taes faõ as fubtilezas dos politicos , e a diverfida-

de , com que fe veftem nas Cortes.

B^nzo , Hiji. di Por. A efta propofta fe íeguio a Coníulta com a
í.^^.'/^,iiv.2.pag.i5p.

conformidade dos votos ,
que o Duque de Bragan-

ça D.Joa5 paíTiííè ao governo de Milão , e Vigai-

raria de Itália
,
cujos póftos era5 já mais reputados

pela guerra
,
que íe efperava certa

,
que a paz

,

que íe ouvia incerta com Saboya 9 pois os Ca-

talãos eRavaÕ promptos a íeguir a refoluçaÕ de

Alemanha , intereíTados pelos Proteftantes na elei-

ção de Rey dos Romanos j e Veneza com osPrin-

cipes de Itália nao menos promptos
, que íuípeitos

a fomentar as novidades convenientes à ília confer-

vaçaõ. Ignorava o Duque de Bragança efte ne-

gocio
,
que o Valido havia fechado com novo íê-

gredo
,
por lhe naõ dar tempo à prevenção das eP-

cuias : chegou o dia do avifo , taõ artifícioíamente

de(pachado
,
que fó a Francifco de Soufa Coutinho

diííè em Madrid o Conde Duque tinha ElRey fei-

to mercê a feu Senhor.

Foy largo o projedo
,
que íe íeguio a eíla de-

terminaçaõ
,
que em fim íe revogou

j
porque fendo

conferida como mercê , moftrarao haveríê contra-

dito o diólame Real
5
porque o Duque recufou o

empre-
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emprego com o pretexto , de que inteiramente ig-

norava os negócios de Icalia. Affirmaraõ com tu-

do os politicos naõ fer íyncera , mas artificiofa a

conformidade do preceito , e a efcuía
j
porque hu-

ma vez conhecido o animo do Duque de Bragan-

ça , íèria fácil obrigallo acahir em outro mais bara-

to modo de abatimento , de que íè fatisfizeíTe me-

lhor a emulação , de tal forte interpretou aquella

temperança efla malicia. Alguns criados do Du-

que íèm paííàr o difcurfo adiante , do que ouviaõ,

pelo receyo da vingança , temiao a efcufa : porém
o Duque recebeo o aviíb de forte, qu - penetrando

a difficuldade conhecia ,
que fe alterava a harmo-

nia , em que vivia j fendo muy gr ande o numero

da família ,
que muitas vezes paííbu de feiícentos

criados , muitos de grandeza , e qualidade , reco-

nhecida deíèus Senhores por obrigação dofangue,

e memoria dos antepaílados ; de forte
,
que fahindo

da fua caía , era forçofo defpojarfe do thefouro , ou

da grandeza.

A Monarchia de Hefpanha
,
cuja tea come-

çou a ordir ElRey D. Fernando , e a teceo Carlos

feu neto
, para que a veíliííè o Segundo Filippe

, já

naõ chegou inteira ao Terceiro , e veyo rota ao

Quarto: efte Príncipe, íèndo hum dos mais pacífi-

cos do Mundo
, veyo por d fpofiçaõ dos fados a fer

hum dos mais opprimidos delíe. He notória a de-

clinaça5
, que naquelie tempo padecia Hefpanha,

e cenfurada dos Príncipes de Europa pela confu-
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íàõ do governo do Conde Duque 5 e íè admiravaõ

os políticos de ver
, que ElRey D. Filippe IV. ad-

mittiííè Confelho fora da confervaçaõ do Duque
de Bragança , entrando no penfamento de o tranf.

plantar de Portugal
,
pelo claro , e manifefto fenti-

inento do Reyno na fua falta , vendo , que o dsm-

no creícia de forte , que ameaçava à cabeça da

Monarchia.

Seguio-íê huma inundação de novos tribu-

tos , e íegundo as vontades eílavaõ diípoftas , nao

íè fabe fe primeiro fe eftabeleceraõ , ou fe approva-

raõ. Sentirão os povos a oppreííaõ , e nas queixas

defaííbgavaõ da violência. Começou em Évora a

pratica de procurar o modo de fe livrarem da ve-

xação , a qual he Cidade opulenta
, antiga , e no-

bre da Lufitania , e foy theatro de militares , e pa-

cificas maravilhas , e Corte dos noíTos Reys. Na5
fofriao os corações dos Portuguezes já opprimidos,

e taõ violentados pelo Valido deiRey de Caftella,

a fogeitaríe a eftes novos impoftos
,
pois era huma

publica infracção dos Tratados aíTentados em Cor-

tes
,
repetidas vezes jurados , e muitas mais quebra-

dos 5 com que confternados os ânimos vacillavaõ

com a ultima ruina
,
que efperavaõ na pertençaõ

de reduzirem o Reyno ao eílado de Provincia. Eí^

ta pratica , fobre que fe trabalhava
,
exafperou aos

verdadeiros Portu;^uezes para tomarem a generofa

reíbluçao de acabarem em hum dia com taõ peza-

do jugo.

Come-
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Começou no anno de 1655 a difpofíê a liber-

dade por meyos difproporcionados , como foraõ os

tumultos de Évora ,
porque o vulgo amante da li-

berdade nunca já mais difputa o que he mais con-

veniente : à primeira vifta lhe parece tudo licito

,

e o mais juílificado. Atraz daquella eíperança cor-

reo o povo de Évora com bárbaro movimento

,

com taes exceííòs ,
que o menor era a fediçaô

;

paííòu o íêu contagio a inficionar alguns Lugares

da Província de Alentejo , e Algarve , e naõ faltou

quem diíIeíFe, que íè Évora eftivera mais perto del-

Rey , e mais Ionize do Duque, nao fe moílrara taõ

brioía. Chegaraõ a Villa-Viçofa efías vozes no
anno de i6j8, com que fe aívoraçaraõ feus mora-

dores de forte
,
que cobertos com a capa da noite,

começarão a acclamar alguns ao Duque D. João
K-ey de Portugal

j
porém naõ era ainda chegado

o tempo decretado pela Divina Providencia para a

liberdade da Patria. O Duque
,
que le achava im»

poííibilitado com huma grave enfermidade
, para

poder focegar aquelle rumor com o acordo
, que

pedia negocio, em que fe intereíTava a fua peííoa,

e Cafa , mandou na mefma noite ílihir pelas ruas

ao Duque de Barcellos feu filho , que naõ tendo

mais
, que quatro annos

,
refplandeceraõ nelle as

luzes das fuás virtudes , de que depois fe ornou
eíle excellente Principe , e com a fua preíença

compoz o rumor do povo 5 e fe recolheo ao Pa-

ço , deixando tudo focegado , e a feu pay livre do
Tom.VII. G cui-
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cuidado ,*que lhe havia caufado o tumulto.

Entrarão a divifar ao longe as coníequencias

daquelles motins , o temor , e a malícia de Diogo
Soares

,
Portuguez

,
inimigo da Patria

,
que íêrvia

na Corte de Madrid com o emprego de Secretario

do Coníclho de Portugal , e tinha a graça do Vali-

do ; e diííè em publico a El Rey
,
que naõ feria Se-

nhor de Portugal , em quanto a Praça de Villa-Yi-

çofa fenaô tornaíTe hum prado íèmpre verde. Te-

mia o fequito do Duque D. JoaÕ , e defprezando a

Patria , bufcava o remédio para iazer mayores as

fuas conveniências. O Conde Duque reconheceo

logo o perigo , e propoz evitalío , armando-fè de

confiança contra adefconfiança, receando, que co-

mo o Reyno eílava refignado na vontade do Du-
que de Bragança , intentou deílramente fazello fuí^

peito fo ao povo com públicos íinaes da fua incon-

tidencia
5 porém os Portuguezes conílantes na in-

teira refoluçaÔ do íeu propoíito
,
interpretarão fa-

cilmente o temor , e o artificio. Os Grandes de

Portugal
5 que ao principio defprezaraõ o primei-

ro movimento popular
, já o refpeitavaô , e aquel-

les
, que em fegredo naõ o approvavao , já o naõ

contradizia© em publico. Naõ íè pode faber qual

era entaõ o mayor numero das vozes , fe as que

pediaõ a liberdade, íè o remédio : porém como cs

Vaííàilos naõ efperavaõ íeguillas , fenaõ à cufta do
fangue , nem o Príncipe fem elle , fe determinavaõ

na emenda.

Eíla
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Eíla foy a primeira vez
,
que o Válido Caf

telhano vio de perto o mao femblante da fortuna

;

porque todos os paííàdos accidentes da Monarchia

,

que íè padecerão nas Provindas diftantes , pofto

que grandes , fe diminuíaõ , e levantavaõ , confor- -

me a fua diftancia. Temiaõ os Miniftros, que íê

adiantaíTem os tumultos de Portugal , e aííím pro-

curavaô o remédio com igual deftreza ao feu peri-

go. A huns pareceo íè devia diííímular com aquel-

les povos inquietos até melhor tempo , a troco de

encobrir às de mais Nações da Monarchia , que fe

achava entre ellas huma taô oufada j outros enten-

derão
, que com a noticia do erro , convinha che-

gaflè o caftigo. Mifturaraõ-íê imprudentes as ar-

mas, e as negociações, eílas paravaõ ao eftrondo

daquellas , e os Portuguezes na tardança conheciao

até donde podia chegar fem temor a ouíàdia. O Mcmoíres pour p Hift.

Cardeal de Rícheliev ,
primeiro Miniílro delRey duCardmai de Riche-

de França , e taô attento à gloria daquella Monar- p7iÚKi^dcmf lIcí-

chia , como defeiofo de abater a Hefpanhola, man- '
• p^s-í»-

dou no anno de 1638 a Portugal com numa inf- no de 1084.

trucçaõ ao Senhor de Saint-Pé , a explorar os âni-

mos dos Portuguezes , e a perfuadirlhe com a íua

admirável politica a opportuna occafiao para a li-

berdade da Patria , offerecendolhe Tropas , e Ar-

madas para poderem triunfar dos feus inimigos. E
também referem

, que efcrevera ao Duque
,
que

recuperaííè o Reyno de feus avós, que França, e

outros Pfincipes o auxiliariaõ.

Tom.Vil. Gii Ao

im-

no aii'-
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Ao Duque de Bragança occorriaõ diveríàs

matérias de Eiiado j a primeira era a fua conferva-

çaõ para poder acodir a qualquer parte onde a for-

tuna o cbamaíTè j e aííim convinha eftar ifento da

fufpeita, abraçando todos os meyos da juftifícaçaõ

,

de tal íbrte
,
que íê convieíle , até os próprios inte-

reíTados os ignoraíTèm
;
porque como fabio reíer-

vava as acções contingentes
,
depofitadas no cora-

ção. Tao efficazes foraô as demonílrações do Du-
que D.Joaô, ou porque naõ appetecia oSceptro,

ou porque elle meímo o naõ cria , de íbrte
,
que

parecia a todos diíTuadido de tal defejo j e muitos

dos que pertendiaõ facrifícaríe em obfequio da Pa-

tria , deííiiayaraõ à viíla da inteireza , ou indiííèren-

ça do mais intereíTado.

Entaõ foy o Duque encarregado de aplacar,

e moderar as alterações dos Lugares de Alentejo , e

de íeus delinquentes
, porque interpofta a fua au-

tboridade , e feu nome, feria inftrumento, efíadcr

do perdão aos culpados. Havia apartado por mui-

to tempo huma grave doença ao Duque dos olhes

do povo , e efie mal lhe importou a vida , e a Co-
roa depois, porque fem duvida vendo-o preíênte,

benigno, forte, como lhe parecia, íe ajuftariaõ os

íèdiciofos , ouvindo íbar a voz do feu nome. Para
Fricâri', Portu^. Ref- çfie fim foy mandado de Madrid o Conde de Li-

1^1^71»
'^"^''*

fí^^íi^es D. Miguel de Noronha , a quem pelo de-

fervir havia inculcado Diogo Soares para efte ne-

goceado , do qual elle mefmo lhe impedio depois a

com-
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compoficao. Pedio o Conde para o acompanha-

rem na expedição dos negócios a Dom Alvaro de

Mello , ao Inquifidor Antonio da Sylveira de Me-
nezes , e a D. Francifco Manoel de Mello

,
que íê

achava em Madrid aíTillindo aos negócios do Du-

que de Bragança , o qual era ornado de fciencia

,

e grande talento , como juftificaõ as Obras
,
que

temos fuás impreííàs , e manuícritas , e era preciíb

neíla commiíTaõ para conciliar os ânimos do Du-
que de Bragança , e do Conde de Linhares , de cu-

ja uniaõ eftava períúadido o Conde Duque, e pen-

dia o ajuftamento das alterações de Évora. Foraõ-

Ihe concedidos os tres , íèm mais titulo
, que para

lhe aííiftirem. Partio o Conde , e a poucas jorna-

das chegou ordem para que voltaflcm a Madrid D.
Alvaro de Mello , e Antonio da Sylveira , e que fó

D. Francifco Manoel continuaííè a jornada. Co-
nheceo o Conde íêr aquella ordem fabricada pela

induílria de Diogo Soares , para lhe embaraçar os

meyos da execução , e o fazer cúmplice na infeli-

cidade da empreza. Naõ alterou efte incidente a

jornada
, que continuou o Conde com D. Francií^

CO Manoel até Villa-Viçofa , onde fe aviílou com
o Duque de Bragança. Conferirão os remédios

mais efficazes de atalhar o damno da Patria , e pa-

ra efte íim fegurou o Duque ao Conde , affim a aí^

fiftencia do feu poder , como a obediência dos íèus

Vaííàllos. Paílbu o Conde a Évora , e depois de

haver conferido com os da Janta 5 íem declarar o
poder
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poder da fua inílrucçaõ , declarou a forma , com
que El Rey havia de aceitar a obediência dos Po-

vos. Foy tomado efte projedo taÕ mal ,
que naó

pode o Conde confeguir nenhum dos efFeitos da

íiia commiíTaõ. Seguio-fe mandarfe ordem à Du-
queza de Mantua para que paíTaíTe a Évora o Cor-

regedor da Corte Diogo Fernandes Salema com
todos os Miniílros , que pareceííèm neceííàrios. O
ruido das armas viíínhas tirava o receyo aos Minif-

tros de juíliça , e aííim que chegarão a Évora , íê

começarão a dividir os íediciofos , fem outro con-

felho , do que o temor. Cezinando Rodrigues

,

Juiz do Povo , e Joaõ Barradas , íèu EfcrivaÕ
, que

eraõ avaliados por zeladores da liberdade , e por eí^

ta cauíà eftimados , fe aufentaraõ. Os mais fiados

em pouco conhecidos , fe deixarão ficar para feu

mal , e alguns
, que o Corregedor prendeo , forao

íèntenceados , e fahiraõ a enforcar em eftatua o

Juiz , e EfcrivaÕ , com pregoens
,
que os declara-

vaõ por traidores ,
promettendo-fe certos prémios

a quem vivos , ou mortos , os entregaííè à juíliça.

Os demais ,
que fè prenderão , foraô huns enforca-

dos j outros lançados a Galés , e todos com efte

exemplo ficarão íocegados. Ao mefmo tempo

,

que em Évora fe havia executado o caíligo , fe pra-

ticou o mefmo no R eyno do Algarve , ainda com
mais lifrpr, onde também havia chegado o intento

dos de Évora.

A eíle tempo com o pretexto de dar melhor

forma
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forma aos accidentes referidos , havia o Conde Du-
que inílituido huma junta de vários Miniílros Cas-

telhanos em Badajoz , e outra cm Ayamonte , com
taõ largos poderes ,

que fícavaõ fcm exercicio os

Tribunaes de Portugal ,
querendo com eíla induí^

tricíà politica fiicilitar aos Portuguezes a infracção

dos feus privilégios ,
para poder aííim ir troduzir in-

íènfivelmente o defejado intento de ElRey reduzir

Portugal de Reyno a Provincia , e os Portuguezes

de Vaflallos a eícravos. Por ordem deílas Juntas íe

lançavaÕ os novos tributos
, que haviaÔ de fer fa-

tisfaçaô do caftigo dos Povos , e da cobiça dos Mi-

niílros Caftelhanos. AíTim íe começarão a eígo-

tar os cahedaes do Reyno , e para de todo o aca-

barem, chamarão po^ ordem delRey a Madrid as

principaes peílbas do Reyno , aíIim em íangue, co-

mo em letras , e tanto Ecc^efiaRicas , como fecuLi-

res, para o que íê mandarão varias Cartas dei Rey
à Duqueza de ?vlantua

,
que ella logo m^andou en-

tregar a D. Rodrigo da Cunha ,
Arcebifpo de Lií^

boa, a D. Sebaíliaõ de Mattos de Noronha, Ar°
cebiípo Primaz , a D. Joaõ Coutinho

,
Arcebifpo

de Évora, a D. Gafpar do Rego da Fonfeca , Eif-

po do Porto , a Dom Diogo da Sylva , Conde de

Portalegre , a Diogo Lopes de Soufa , Conde de

Miranda , a D. Martinho Mafcarenhas , Conde de
Santa Cruz , a D. Francifco Cadellobranco , Con-
de de Sabugal , a D. Francifco Luiz de Lencaílp?

,

Commendador mòr de Aviz , a Fiancifco de An-

drade
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drade Leitão
, Deíembargador dos Aggravos , a

Joaõ Pinheiro, Deíembargador do Paço, e aos Pa-

dres Sebaftiao do Couto , Alvaro Pires Pacheco

,

e Gafpar Correa , da Companhia de Jefu j
porém

dos tres fó o ultimo chegou a Madrid. Recebidas

as Cartas , fe puzeraô a caminho todos os nomea-

dos.

Eíla taõ extraordinária novidade
, que fucce-

deo no anno de 1638, adiantou nos Portuguezes

tanto o receo ,
que cada hum efperava a hora , em

que havia de fer chamado , temendo juftamente o

infeiice remate daquella machina. Os que chega-

rão a Madrid naõ tiveraõ em muitos dias mais or-

dem , que feguir a Corte , fem poderem defcobrir

qual foílè o negocio para que os chamarão. Obri-

gavaô aos CaRelhanos a grande cuidado as armas

de França em terra , e mar ,
por fe porem aquelle

anno grandes Exércitos , e Armadas em varias par-

tes contra o poder de Hefpanha j mas Portugal ac-

crefcentando o esforço de íeis milhoens pagos à

fua defenía ordinária , fe foy dos ameaçados , naõ

foy dos feridos. Com o motivo do aperto da Mo-
narchia determinava artificiofamente o Conde Du-

que tirar de Portugal ainda mayor numero de peí^

foas particulares, depois que tiveííèm effeito as le-

vas
,
que mandava fazer em todo o Reyno. Mas

ainda havia outra idéa mais principal , em que mais

fe trabalhava
,
que era o modo de apartar do Rey-

no ao Duq^ue de Bragança
,
porque a fua Real



daCafa^ealTorttíg. Liv.VIL 157
peílòa era o íèu mayor cuidado ,

pois da fua aííií^

tenda em Portugal parecia grande o perigo de

qualquer execução violenta , fe o Duque fe decla-

raífe defenfor da liberdade do Reyno ,
porque fa-

biaô , que os Portuguezes o reípeitavao , e que to-

dos oíèguiriaÕ 5 e aíiim por induílria o queriao di-

vidir, para que quando chegaííè o tempo de exaí-

perallos, foííe infruduoíà qualquer refoluçaõ, que

emprendeííèm. Ordenou-íe a D. Aííònlb de Len-

caftre , Ma''quez de Porto-Seguro , para que fízeííe

em Lisboa huma leva de Cavallaria , fem fe limi-

tar numero j e a todas as Províncias , e Comarcas

do Reyno , e às Ilhas dos Açores mandarão diver-

íbs Fidalgos levantar grande numero de gente com
o pretexto da guerra de França. Também fe man-

dou entregar à ordem do Almirante Thomas de

Chauburum todos os navios de guerra
,
que íê

achaííèm nos portos do Reyno 5 e ao Duque de

Bragança chegou ordem para tirar das fuás terras

mil VaíTallos armados , e que os entregaííè a Dom
Antonio Tello. Todas eftas ordens íe executavaô

íèm contradição , de que inteirado o Conde Du-
que, ordenou

, que todos os Portuguezes
,
que ha-

viaõ fido chamados à Corte , acodiííè cada hum a

caííi de vários Miniílros Caílelhanos à meíma ho-

ra, para que fem fecommunicarem, foííè cada hum
àcaía do Miniílro apontado, com comminaçaõ de

graves penas impoftas, ao que revelaíTe o fegredo.

Porém nada bailou
,
porque logo fe rompeo ,

que

Tom.VíI. H a pro-
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a propofta Fora leríê a cada hum dos Miniílros Por-

tuguezes hum papel , em que íe determinava
,
que

o Reyno de Portugal fe reduziile a Província
,
per-

dendo a regalia de Reyno 5 o que El Rey determi-

nara ,
porque eftava livre do juramento

, que fize-

ra nas Cortes, pois delle o havia defobrigado a per-

fídia Portugueza
, (como elles diziaõ) fingindo ca-

los , e concluindo
,
que efte era o parecer dos feus

Theologos , e Juriílas ,
que o livravaô de todo o

eícrupulo , e que ainda em taÕ juftificada cauía

naô queria ElRey executalla , fem o parecer de

cada hum daquelles Miniftros
, para que deílèm o

modo , com que fe havia de introduzir o novo go-

verno d 2 Portugal , e qual íeria o meyo para mais

facilmente fe promulgarem as Leys ; advertindo-

fe ,
que íe naÕ pedia parecer le convinha , ou naõ

aquella refoluçao , mas fói-nente a forma , em que

fe havia de executar.

Eda efcandalofa propofta baftava fomente pa-

ra juíliricar o procedimento dos Portuguezes, ain-

da que naõ fora o fim principal eximiremfe de fe-

rem Vaííàllos de hum Rey intruío , tendo em o

Duque de Bragança Senhor verdadeiro, e natural,

em quem concorriao as difpofições das Leys funda-

mentaes do mefmo Reyno. Porque havendo-fe El-

Rey D. Filippe II. introduzido em Portugal con-

tra o mefmo, que íe havia ajudado, depois nas Cor-

tes de Thomar defobrigou os Portuguezes de toda

a fugeiçaõ da fua Coroa , fe elle , ou feus defcen-

dentes
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dentes quebrantaflem os foros do Reyno. E ainda

no caio, que ElRey D. Filippe IV. fora legitimo

poíTuidor de Portugal , fem efcrupulo poderiaô os

Portuguezes negarlhe as obediências , como já o

deixou ponderado o Doutor Antonio de Soufa de So^aÇ^àtU,c^do,Lu.

Macedo na erudita Obra da Lujitafiia Literata , e P^*^- Liberata , hb. 2.

a elegância do Conde da Ericeira na fua eftimadif- dres em 1(545'.

fima Obra áo Portuga/ Kedúiirado porque as fan-
^^'^^^11'

tafticas culpas , de que o Conde Duque os arguia , pag.8o/

naõ era6 motivo fufficieme para llies iríirpar a li- %^Zl\t'ti''^õ.
herdade

,
pois as alterações de Évora tiveraõ ori-

gem de tributos injuftos ; de mais , que nellas naõ
tiveraõ parte mais, que peílbas de baixa condição,

que foraõ punidas com mortes
,
galés , defterros , e

depois com graviíTimos tributos : e aííim naõ mere-

cia todo o Reyno pena da culpa , em que naõ ti-

vera parte
, cujos delinquentes haviaõ já fatisfeito

com as penas os delidos. Determinava o Conde
Duque executar efta refoluçaõ íem embaraço, pa-

ra o que havia ordenado a D. Antonio de Oquen-
do

, que governava huma grande Armada , paíTaí^

fe a invernar com ella no porto de Lisboa
, para

com a íbmb 'a defte poder fe introduzir o novo go-

verno : porém a Divina Providencia, que he fobre

as difpofições humanas, fez, que primeiro foílè eí^

ta poderofa Armada deftruida pelos Hollandezes

no Canal de Inglaterra , do que caftigo de Portu-

gal no rio de Lisboa. Eíle íegredo taõ recomen-

dado fe rompeo de forte ,
que bailou para obrigar

Tom.VIL Hii aos



6o HiHoria (genealógica

aos PortUíTuezcs a que acordaííèm do lethargo , em
que viviaõ

,
difpondo os meyos mais convenientes

da liberdade da Patria.

Eíla refoluçaõ tomada pelo Conde Duque,
a que niÕ refponderaô os Portuguezes

,
que con-

fultou , fenaõ com efcuíàs, fundadas em naÕ terem

fufficiente poder para trata^^em matéria ta5 gra-

ve ,
foy motivo para fe paílarem contra Portugal

as ordens mais injuftas
;
porque ao meíhio tempo

foraõ quebradas as Leys , e rotos os privilégios

,

íèm que houveííè extoríaõ , que fe na5 executaííè

,

naô íè iíentando o fagrado da immunidade Eccieíi-

aílica, como experimentou o Colleitor Alexandre

Caftracani , a quem remetteraõ prezo de Lisboa a

Madrid, deixando elle a Portuoal na tribulação de

hum interdiílo , de que íê feguiraõ graviíiimos dam-

nos : âíTim continuavaõ fucceííivamente os males,

a que já os generofos corações dos Portuguezes

buícavaõ remédio.

He preciíb em benefício da meíma Hiftoria

,

recorrer ao progreíío de alguns eftranhos acciden-

tes, que entaõ paííàra5, manifeílando afua origem.

Corria já entre os Portuguezes, havia feílenta an-

nos , huma opinião , ou Seita
,
que a muitos teve

crédulos , de que vivia peregrinando pelo Mundo
ElRey D. Sebaíiiaô , eftes eraõ com nome alegre

chamados Sehaíliajú/las : eílendeo-fe elía naõ fó aos

antigos Vaííàllos , mas íe deduzio a filhos , e netos,

cujo engano comprehendia homens virtuoíbs , e

fabios.
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fabios. Muitos deíles Filofofos perfilhando ao en-

tendimento os erros da vontade , fundavaõ as fuás

eíperanças nas letras , e na Efcritura Sagrada , inter-

pretando aEfdras, Daniel
,
Ezequiel , ífaías , e ain-

da alguns lugares do Apocalypíe , a favor do feu

Encoberto. Explicarão nelle alguns dos oráculos

das Sibyllas , naõ poucos de Santo Ifidoro , e do

Abbade Joachim : e ultimamente dando nova luz

à fua cegueira os efcritos apócrifos , ou íejaõ ver-

dadeiros , de hum homem dito Gonçalo Annes , o

Bandarra , de virtude defconhecida , craíTa ignorân-

cia , Tangue fuípeitofo
,
porém tido de longos

tempos por vaticinante ; aífim preferiaô a todo o
diícuTo as fuás chimeras , e defarmando o tempo
aquella poderoíâ chave , com que abre , e defco-

bre todos os humanos íegredos
,
quizeraÕ

, que

a pezar feu por tantos annos eítiveíle encerrado.

Deíla forte , reveftido de tantas ficções ,
feguiraõ

por tantos annos os feus fequazes ao Encoberto , tal

vez fervindo de pretexto às fuâs paixoens : e como
era taÕ grande o numero dos defconrentes

, por

confequencia íe aiignientava o dos Sebaftianiílas ,

como que fe naô foííe impia medicina aquella , que

para curar os intereíles particulares defcompunha
os communs. O merecimento, e a virtude haviao

já fogido da Republica. Naõ vio o Mundo idade

tanto de ouro , e de ferro. Os mais fabios fufpjn-

íòs da gloria do filencio , íelhe entregava õ inteira-

mente , outros inutilmente com fiaquiirimos bra-

ços
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ços oppoftos à corrente das adverfidades
, procura-

va5 rompella , ao menos por falvaríe.

Era difficultofo naquelles tempos daremíê re-

gras de verdadeiro Republico
j
porque ver arder

D. Francifco Manoel, Roma , 6 ajudar O inceodio , he tyrannia
, que Ne-

TacHo PúrtHg, M.S. j-q q^iz repartir com outro bárbaro : conten-

taríe de naô fer complice no eílrago
, quem devia

íêr author do remédio , he confirmar as diíporiçÕes

do tyranno : offèrecerfe , e lançaríe no fogo , que

fenaô apaga com huma ío vida, he deíèíperaçaÔ

,

e naõ zelo. Tantas, e mais diííèrenças de ânimos

concorria ô em Portugal naquelles dias. Muitos

íblicitavao o feu damno , os mais o occaíionavaõ

,

os menos o preveniaõ , porque em quanto foraõ

toleráveis os males , os íbfriaõ com fegredo
j
po-

rém depois
,
que paííàraõ a exorbitantes os aggra-

vos , conhecendo
,
que o caftigo futuro naõ podia

fer mayor ,
que o mal prefente

, paííàraõ os zelo-

fos da Patria a oíFerecer voluntariamente a vida pe«

la fua liberdade.

Foraõ diverfos os difcuríbs
,
porém nenhum

os fegurava na efperança fenaÕ aquelles
,

que fe

fundarão no direito , e juíliça do Duque de Bra-

gança , em quem concorria valor para emprender

íèmelhante empreza , e nos Povos aíTeiçao , e amor
para lhe fuílentar a Coroa. He bem de advertir ,

diziaõ elles, que obfervado o Duque, naõ lhe deí-

cobriaõ outra inclinação , fora do divertimento da

caça j mas que nas alterações de Évora naõ fó des-

prezara
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prezara as repetidas oíFs^rtas dos Povos
,
perfuadin-

do-o muitos da Nobreza
,
que as aceitaííe j mas

que fora publico le juílificara com El Rey , e que

aííím nao era prudência oííèrecerlhe , o que naô

havia de aceitar. Embaraçados os diícuríos com
eftas duvidas , recorriaô als^uns a chamar íèu irmaô

o Senhor D. Duarte , ornado de excellentes virtu-

des , valor , e experiências militares , a quem che-

garão alguns a communicar efta idéa , opprimidos

da defconfíança , de que o Duque dimittia de fi ef-

ta empreza , concorrendo nelle pela meíma juftiça

a fucceííàô do Reyno , como efcrevemos no Capi-

tulo XIX. do Livro VI. Também a outros lem-

brava formar huma Republica , a que lhe dava

exemplo modernamente Hollanda , e mais antiga-

mente Veneza , e Génova
j
porque enta5 fendo as

utilidades commuas , e os rifcos iguaes , era incon-

traílavel a uniaõ. Porém todas eftas idéas pade-

ciaô terríveis contrariedades , vacillando os di cur-

fos , mas naõ os ânimos em fe haverem de ílicrificar

pela faude da Patria.

Quafi por efte tempo havia chamado com
louvável appetite o Conde Duque de Ixalia a Hef-

panha ao Marqvez Virgilio Maluezzi , natural de

Bolonha, entaõ celebrado pelo mayor Pclitico de
Itália

, cuja reputação ^'>rocedia mais dos íeus efcri-

tos
, que das fuas acções. Introduzio novas má-

ximas efte Politico no minif erio ao Valido , e en-

tendeo-íè elle fora o Authcr ddRev nomear ao

Duque
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Prova num. 5.

Prova num. 4.

Prova num. 5.

Duque <3e Bragança por Governador General das

Armas de todo o Reyno
, cuja Carta patente, pal-

iada em Ventofilha de Sayo a 28 de Janeiro de

1639, lhe enviou ElRey com outra da meíma da-

ta , em que lhe participava
,
que pelos aviíbs ,

que

tinha , de que os Francezes apreftavao huma gran-

de Armada contra Portugal , e por evitar o dam-

no , que fe poderia íêguir , íènaô íè preveniííè de

forte , que naô podeíTem os inimigos lograr os íêus

defignios , íê refolvera entregarlhe o governo das

Armas do Reyno , debaixo das ordens da Princeza

Margarida fua prima. Seguiaõ-fe a eíla elesça5 nao

poucos inconvenientes , o que difcurfando o Du-
que , tratou de divertilla , naô poupando a efte fim

diligencia alguma: porém nao feadmittiraõ emCaf-
tella as muitas efcuías ,

que repreíentou , fendo a

repoíla a inílrucçaõ do poílo , aííinada por ElRey
em Madrid a 25 de Março do referido anno, a qual

por fua ordem lhe remeteo o Secretario D. Fernan-

do Rodrigues de Contreras , e aíTim lhe foy pre-

ciíb aceitar o poRo , e pafííir a Almada. Foraõ

diveiíbs os difcuríbs
,
que fobre efta acçaõ fe levan-

tarão
,
porque huns tiverao por errada máxima do

Conde Duque eíla eleição. Diziao elles
,
que en-

tregar as armas do Reyno ao mefmo
,
que tinha5

pelo mayor inimigo, era fegurarlhe a vitoria, quan-

do o faziaõ arbitro das tropas j e que o Daque, em
cujos ouvidos ainda eftavaõ foando as vozes, que

o acclamaraõ Rey nas alterações de Évora , íàbc-

ria
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ria difpor as armas do Reyno de modo ,
que delias

o naõ deípojaííèm. Outros por diííèrente modo
diziaõ

, que toda aquella confiança ,
que íè fazia

do Duque , era para o moílrarem VaíFalIo aos Por-

tuguezes
,
que o confideravaÕ Soberano : e adian-

tando odifcurfo penetrarão, que havendo pela obri-

gação do pofto vifitar as Torres , e os navios da

Armada, era fácil prendello, elevallo a Cadiz, on-

de quando nao perdeflè a vida , feria ao menos a

liberdade. He fama
,
que íè averiguara naõ haver

duvida , em íêr eíla a tenção do Conde Duque

:

porém toda eíla grande idéa nao pode ter efíèito.

Havendo o Duque D. Joaõ de fazer jornada,

a exercitar o mando das tropas do Reyno
,
veyo

,

à imitação de íeu pay , a accommodaríè na Villa

de Almada. Aqui foy viíitado de todos os Gran-

des , e Senhores , fundando na occaíiaõ a fua mayor
elperançaj porque vendo-o, e tratando-o mais fa-

miliarmente
,
que em outra occafiaõ , havia muitas

de lhe tentar o animo , e a fuíHciencia. Dizem

,

que por coroa de hum largo difcurfo das miferias

,

que o Reyno padecia , fe lhe introduzio a pratica

do remédio , e muitos íe refolveraô a defcobrirlhe o
animo , em que eftavao de o fervirem , e outros

tentavao o modo de faber qual era o feu intento
j

mas o Duque D. Joaõ com a^gum artificio os ou-
via

, qualificando as queixas com o zelo da Patria ,

mais como filho , do que como Senhor delia j e af-

lim fe houve até penetrar os fins de todos os fegre-

Tom.VII. I dos,
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dos , porque nenhum delles lho recatava ,
perfuadi-

dos, que eftas propoftas feriaõ bem ouvidas, ainda

que fe naõ admittiííèm. Dom Antonio Mafcare-

nhãs lhe diííè
,
que tinha convocado a toda a No-

breza para o dia
,
que o Duque houveílè de paííàr

Nicoiao da Maya na a Lisboa , accrefccntando : Porque eije dia ha de fer
Relação impreUa t\o r . rr rr h '

i

annodei64i. nojjo
,
jacalono V ojja hxcellencia alegre \ o Duque

moftrou o naÕ entendia , de que D. Antonio Maí
carenhas ficou ta5 penetrado

,
que quando foy o

da entrada, naõ quiz voltar à Almada com os mais

Fidalgos
, que hiaõ ao acompanhamento. O Du-

que com advertência naõ conhecendo , os de que

devia fíaríe
,
depois de ter fondados os corações de

todos, fe houve de íbrte, que fenaõ declarou com
algum delles , e entre tantas praticas , e perfua-

íbens , fomente lhe deixou efperanças em refponder

ao Monteiro mor F^ancifco de Mello : Que ainda

na'6 havia occajiaÕ. Eíla repofla naõ deixou de ani-

mar aos intereííàdos , de que fe poderia lograr a fua

determinação. E fuppoílo
,
que efia deílreza en-

tão fe referia como irrefoluçaõ , o tempo a veyo

celebrar como grande prudência.
;

Para o Duque paííàr de Almada a ver a Du-

queza de Mantua , era precifo
,
que naõ houveífe

de fer alterado o ceremonial
,
que de Madrid man-

dara o Conde Duque
,
regulado pelo que já com

íèu pay fe praticara no tempo
,
que governava o

Archiduqne Alberto: porém como nada íe execu-

ta íêm queíloens, foraõ immenfas as que fe levan-

tara5.
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taraõ. Finalmente fe ordenou, que o Capitão da

Guarda efperaria o Duque ao pé da efcada , baixan-

do a recebello com huma efquadra da guarda de

Sua Mageíiade , eftando amais poíla em ala por

onde elle havia de paííar , ficando a guarda dos feus

Aiabardeiros com o Teu Capitão à porta do Paço

:

Que os Corregedores do Crime da Corte André

Velho da Foníeca , e Diogo Fernandes Salema , o

eíperariaõ ao pé da efcada do Faço , e o acompa*

nliariaõ , e que os Officiaes da Cafa Real fahiriaõ a

recebeilo à porra debaixo, eque o Mordomo mor
acoderia , e ordenaria a p .rte, que Ihetocaíle, e

que a cadeira íLria de eípaldas
,
igual em tudo à da

Princeza , e feria poíla fobre a taríma , ficando de-

baixo do docel. Defembarcou o Duque no Paço,

e íêndo acompanhado , na forma referida , a viíitar

a Duqueza de Mantua , fe dilatou pouco na vifita:

e havendo ordenado a Duqueza a hum Official da

Cafa Real lhe mudaíTe o lup^ar da cadeira, quan- ^''^«"'*» Hijíoríaram

, r r 1 n . rr* ^ t-
Lufitanartmi

, lib. i.

Goieientava, atrazando-a elte hum palio, acodio pag.^^í.

logo com igual refoluçaõ , que valor , Tliomé de

Soufa , e a melhorou ao lugar , em que era razaõ

eftiveíFe. Voltou o Duque para Almada na meí^

ma tarde. Havia concorrido toda a Corte a aífií^

tirlhe , outros a vello , e todo o povo de Lisboa a

feftejallo , com taô exceííivas demonftrações , co-

mo fentimento dos aíFeiçoados ao governo de Caí^

tella
j
porque todo o tempo

,
que efteve naquella

Villa
, foy continuamente aíTiftido de toda a No-

Tom.VÍI. lii breza,
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breza , de que o Duque íè deu por taõ obrigado

,

que diííè havia por bem empregada a jornada

,

que havia feito , fó pela boa vontade ,
que expe-

rimentara nos Fidalgos , e toda a mais gente , aos

quaes pelos fervir havia de empenhar a peíTòa , e

o Eftado , o que depois moftrou a experiência.

Recolheo-íê na entrada do Inverno o Duque a

Villa-Viçofa livre dos laços
, que lhe haviaÕ pre-

parado os Caílelhanos
,
porque tendo feguras intel-

ligencias , íè deíviou dos perigos
,
que o ameaça-

vao. NaÕ haviaÔ paílado muitos dias depois do
Duque eftar em Villa-Viçofa

,
que naô lhe chegaf-

fe ordem de Madrid para fazer huma leva de Sol-

dados nas fuas terras. Replicou levemente pelo

pouco effeito
,
que havia tido a primeira , fucce-

dendo o meíhio em todas as que íè fizeraô no Rey-
no, ainda que algumas chegarão a Catalunha. Nao
adniittio ElRey a replica, e o Duque fe diípoz a

obedecer por naõ dar motivo ao Conde Duque ao

condemnar
5
porém mandou obrar taô lentamen-

te , que a leva fe fazia de forte
,
que naõ ficava lu-

gar para lhe arguirem a obediência.

Os que fundavaõ a liberdade da Patria na re-

foluçaõ do Duque
,
perderão muito o animo com

a cautella , de que uíou em Almada ,
quando deí^

attendia , e defviava as praticas ,
que fe encaminha-

vaô a coroallo. Neila conílernaçao vokaraõ fegun-

da vez as idéas a Alemanha ao Senhor D. Duar-

te
j porém como o perigo neceíTitava de remédio

promp-



da Cafa %eal Tortug. Liv. VIL 6^

prompto, tornarão a fazer novas inílancias ao Du-
que de Bragança. Entre os mais , que em Portu-

gal viviaô com huma vontade femelhante , intereí^

fados na liberdade da Patria , era o primeiro nos an-

nos D. Miguel de Almeida , de melhor qujalidade

no Tangue
,
que na forte , deícendente dos antigos

Condes de Abrantes j D. Antaõ de Almada , illuí^

tre defcendente dos Condes de Abranches ; Pedro

de Mendoça, nao fó smigo da Caía de Bragança,

mas particularmente eftimado delia j Francifco de

Mello, Monteiro mor, Antonio de Saldanha, D.
Antonio Mafcarenhas , Dom Joaõ Pereira , illuftre

Sacerdote , e outros , inflammados de hum ardente

defejo da honra , que naõ duvidavaõ facríficaríe

por libertarem a Patria em tempo
,
que le via taô

defcontente a Nobreza do governo
j
porque os dous

Miniftros
, que eraõ ambos em fangue

,
intereííè,

e efpirito hum fó , havia5 ufurpado o mando un -

verlal do Reyno 5 em Portugal Miguel de Vafcon-

cellos , e em Caílella Diogo Soares , hum a execu-

tar , outro a fuggerir oconíelho: de íbrte
,
que eílas

era5 as pedras do efcandalo publico , cultivado pe-

lo continuo defprezo procedido da íbberba , ou da

deílra feveridade dos taes Miniílros.

Renovaraô-fe as inftancias noanno de 1640,
íèndo hum dos que mais vivamente as apertava

Francifco de Mello , Monteiro mor , efcrevendo

ao Marquez de Ferreira D. Francifco de Mello , e

ao Conde de Vimiofo D. Affònío de Portugal , pe-

dindo-
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dindollie reprefentaííèm ao Duque D. Joaõ as ve-

xações, que fofriaõ os Portuguezes
,
que dejuíliça

naíceraÕ lèus Vaflallos
5 que aceitaíle a Coroa, que

voluntariamente lhe cííèreciaõ
;
porque era a mef-

ma ,
que os Caftelhanos haviaõ roubado a feu pay,

€ avô , e que à tal offenfa íê naÔ devia antepor pe-

rigo algum ) e que agora o fazia mais remoto , o

veremíe os Caílelhanos divididos em muitas partes:

e que affim nenhum tempo llie poderia Ter mais fa-

vorável à lua refoluçaõ
, que o preíènte. Por di-

verfas partes chegavao eftas , e outras íêmelhantes

razoens ao Duque encaminhadas pelo Marquez de

Ferreira , e ao Conde de Vimiofo por Jorge de

Aiello, irmaõ do Monteiro mor, em cuja Caía fe

ajuntavaõ D.Miguel de Almeida, Pedro de Men-
doça , e D. Antaõ de Almada , a conferirem o ca-

minho, que feguiriaõ para fe livrarem dos perigos,

que os ameaçavao. Eftes ados , muitas vezes re-

petidos , e por muitos , foraõ as primeiras alviçaras

do bom fucceílb : entaõ com louvável prudência fe

fez pauía ,
julgando

,
que os corações nao podiao

fer viftos em melhor forma. Já entaõ confei iaõ , e

fó faltava difpor a obra , porque ainda no deíènho

eílava informe.

Tinha nefte tempo os negócios da Cafa de

Bragança em Lisboa com o titulo de Agente Joaõ
Pinto Ribeiro, profeíTor do Direito Civil , homem
erudito , como vemos nos feus Efcritos. Amava
ao benhor, e naõ menos ao Reyno, em cujo ob-

fequio
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lequio depois imprimio alguns Tratados. Como
Joaõ Pinto por occafíaõ dos negócios

, que mane-

java , foííè ouvido de grandes Miniílros , era por ef-

ta caufa conhecido dos mayores. Naõ era o feu

zelo ignorado , toda a confideraçaÕ o habilitava

para idóneo inílrumento , naõ fó para os rogos,

mas também para as advertências
,
que íê continua-

rão ao Duque , o qual naõ deíâgradado do meyo
propoílo ,

refpondia por fua intervenção taÕ for-

malmente, que os intereíTados reconhecerão o acer-

to da Tua boa eleição. Recebia o Duque os avi-

íbs , e reconhecendo o muito
, que havia

,
que ven-

cer , para lograr empreza tao árdua , dilatava em
declararíè 5 até que o tempo com mais firmes eí^

peranças o íeguraííè , e com mayores fundamentos,

que os males , de que fe queixavaô os que o per-

fuadiaõ. O Conde Duque
,
que eRudava o cami-

nho de deílruir na peílòa do Sereniílimo Duque de

Bragança as eíperanças dos Portuguezes, fez , que
ElRey lhe mandaíle íègunda ordem para paííàr à

Almada , e replicando , íe deívaneceo. Porém em
poucos dias recebeo huma Carta delRey , em que
depois de varias perfuaíbens , e promeííàs , lhe man-
dava

, que fe preveniííè para paííàr com elle a Ca-
talunha , aonde determinava marchar brevemente

a focegar as revoluções daquelle Principado , e ou-

tras da mefma fubílancia vieraõ a todos os Fidalgos

do Reyno.

Havia fuccedido naqudle tempo a fibleva-
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çao dos Catalães , e fortifícando-fe em Ba''celona

,

fe reíolveraõ a bufcar a protecção de França. O
Conde Duque querendo atalhar efte damno

,
para

fe naõ entender
,

que aquelle exceííò era nafcido

de exaíperaçoes do íeu governo
, perfuadio a El-

Rey Catholico
, que marchaííe com hum grande

Exercito a caftigar os Catalães
, porque naõ fe íà-

tisfazia com menos a ília vingança j e também com
o pretexto da jornada de chamar a Madrid ao Du-
que de Bragança , e toda a Nobreza de Portugal

,

para que entaõ fe reduziíTe a Provincia o P^eyno.

Tanto ,
que ao Duque de Bragança chegou a or-

dem de acompanhar a ElRey a Catalunha , íe re-

íblveo generofamente a aceitar as oííèrtas
, que re-

petidamente lhe tinhaõ feito da Coroa , que de di-

reito lhe pertencia , e livrar a Patria da efcravidaõ,

em que eílava. Confiderava
,
que íè obedecia à

ordem , o menos mal , que lhe podia fucceder , era

perder a liberdade
,
porque todas as noticias iníí-

nuavaô íêr eíle o fim do Conde Duque
,
para def-

ta forte pôr em precipício o refpeito do Duque , e

a incomparável grandeza da Sereniffima Caía de

Bragança , tantos feculos coníêrvada com Real au-

thoridc^de, naõ bailando a tranquillidade, com que

vivia fati.^ft:ito na delicia de Villa-Viçofa , Corte

dos leus Eílados , íendo elle o mais poderoíb de

Europa entre os que nao eraõ Soberanos , como
líi^oire òti Rívoiu- diz hum Autlior Francez. Ainda fe adiantou mais

4?íit4'. píg^fs^^
^ imprudência dos Caílelhanos neíle negociado,

que
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que fendo tantas as diligencias , com que procura-

vaõ apartar de Portugal ao Duque D. Joaõ , an«

tes de o confeguir , haviaõ publicado ,
que os Gran-

des lhe haviaõ de preferir em todos os adlos públi-

cos j e quando com verdadeira politica o deviao

obrigar
,
para o perfuadir , lhe negarão o Arcebií^

pado de Évora para íèu irmaõ o Senhor D. Ale-

xandre , com a frivola razão , de que nao eílava

Doutorado em faculdade alguma , havendo muy
pouco ,

que fe havia concedido o Bifpado de Vi-

feu a Leopoldo de Auftria
,
Archiduque de Tirol

,

para hum filho feu de tres annos. Eíies , e outros

motivos refolveraõ generofamente ao Duque de

Bragança a aceitar a Coroa, que repetidas vezes lhe

tinhaõ oííerecido os zeíofos , e leaes Portuguezes.

Corria já fácil, e feguro ocommercio, ainda

que recatado , entre Yilla-Viçoía, e Lisboa, ha-

vendo já lugar , de que íe trataífe com clareza taõ

granie caufi. Foy enviado Pedro de Mendoça,
Alcaide mor , e Senhor de Mourão

, para que dií^

tindamente ofFereceííè o Reyno ao Duque de Bra-

gança , e levava memoria dos parciaes , já muitos,

e grandes , e o mais era a certeza , de que o povo
feguiria a fua voz com largas promefias de vidas , e

fazendas
, que huns , e outros conftantemente íè

oíTcreciaô a facrifícar em obíequio de Príncipe na-

tural , e da recuperação da liberdade Portugueza.

Fez o cam nho por Évora , onde communicou ao

Marquez de Ferreira , a D. Rodrigo de Mello feu

Tom.VIL K irmão,
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irmaõ , e ao Conde de Vimioíb , a commiíTàõ ,
que

levava. Efcreveraõ elles ao Duque com novas

perfuaíbens
,
para que admittiííè taõ generofa oíicr-

ta. PaíTou Pedro de Mendoça a Villa-Viçofa , on-

de chegou ao tempo
,
que o Duque andava caçan-

do na lua Tapada. Paííados os primeiros compri-

mentos, oííèrecendolhe o campo occafiaõ de faliar

ao Duque , lhe deu parte em como a fua jornada íê

dirigia a pedirlhe da parte da Nobreza do Reyno
aceitaííè a Coroa de Portugal ufurpada a feus avós

,

expondolhe com vivas razoens todos os motivos

,

que havia para na5 perder taõ gloriofa empreza

e

ultimamente lhe pedia , naÕ participaílè eíle nego-

cio a Antonio Paes Viegas , feu Secretario. Era

o motivo defta advertência o temerfe , que Anto-

nio Paes naõ foíTe defte parecer , e deíviaíTe o Du-
que de aceitar o Reyno. O Duque refpondeo

,

que a matéria , em que lhe fallava , era de taÔ alta

ponderação
,
que lhe pedia tempo para nella íê de-

terminar , mas que brevemente lhe daria a repoíla:

que havella de fiar de Antonio Paes , o podia fem

efcrupulo fazer
,
porque delle tinha largas experi-

ências da fua fidelidade , e também porque naõ era

elle , o que menos o eftimulava ao mefmo ,
que

elle o períuadia. Conferio o Duque com o feu Se-

cretario, e depois de ventiladas todas as matérias,

que íbbre efte negocio podiaõ occorrer , e ponde-

radas com a madureza , moílrou com evidencia o

quanto lhe importava aceitar a ofeta ,
que Ibe fa-

ziaõ.
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ziaõ. Eftimou muito o Duque ter ouvido a opiniaã

de Antonio Paes Viegas , e lhe reípondeo
,
que íè

havia conformado com a fua idéa , e pafibu ao

quarto da Duqueza fua mulher a darlhe conta do

empenho , em que fe achava , ao qual naõ queria

determinaríè íem o Teu parecer. He fama, que a

Duqueza o tirara da perplexidade, em que fe via,

porque íbbre grandes virtudes , era dotada de taõ

bom entendimento , como animo varonil , como
depois acreditarão largas experiências j aílim gene-

roídmente lhe diíTe : Que ainda que a morta foí?e

a coníêquencia da Coroa , tinha por mais acertado

morrer rcynando
,
que acabar íèrvindo : de mais,

que todos osvaticinios íèguravaõ aempreza, eque
aííím fomente a dilação de fe coroar podia fer pre-

judicial. Achando o Duque taõ conform.es as duas

opinioens , de que tanto fiava , chamou a Pedro de

Mendoça
,
agradeceolhe o trabalho , e o perigo a

que íê expuzera por íèu refpeito , e que elle depois

de ponderar tudo , o que elle lhe diííèra
,
antepon«

do a faude da Patria ao rifco particular , fe refolvia

a aceitar a Coroa
,
para a fazer reípeitada de íèus

inimigos , e commua aos feus leaes VaíTallos. Pe-

dro de Mendoça fatisfdto, e contente, pertenJeo

beijar a maÔ ao Duque , o que elle recufou , dizen-

do
, que naõ faltaria tempo para aquella ceremo-

nia. Entaô Pedro de Mendoça para diííimular a jor*

nada
, partio para Mourão , e defpedio hum Cor-

reyo a D. Miguel de Almeida , em que lhe dizia

:

Tom.VII. Kii Que
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Que fora h Tapada, que a caça andava levantada,

que fe fízeraò alguns tiros, que huns fe acertarão,

e outros íè errarão , e que era grande a prudên-

cia dejoaõ Pinto Ribeiro. Deixou eíle aviío tao

cego , e embaraçado a D. Miguel
, que o recatou

até que chegou Pedro de Mendoça , e dando aos

da Junta conta da repofta do Duque , a celebrarão

com grande contentamento j e refolveraõ , que paf-

faíle logo a Villa-Viçofa Joaõ Pinto Ribeiro a

ajuílar com o Duque o dia , e a forma de fe pôr

em execução toda aquella pratica : porém elle íê

efjuíbu comjufco motivo, no que paíTaraõ alguns

dias ,
que juftamente puzeraõ em cuidado ao Du-

que j e fabendo , que Pedro de Mendoça paííàra a

Évora , lhe efcreveo , pedindolhe noticias do nego-

cio , que lhe encommendara. Pedro de Mendoça
o fez taô confuíâmente

, que o Duque íê vio em-

baraçado, e fe refolveo a chamar ajoaõ Pinto Ri-

beiro com o pretexto de lhe dar conta de huma de-

manda ,
que fazia à Caía de Odemira. Deu con-

ta defta ordem a D. Miguel de Almeida para que

fe participaíTe aos confederados , e íendo encarrega-

do do que havia de dizer ao Duque
,
partio para

Villa-Viçofa. A fua chegada diminuto em tudo

o cuidado do Duque
j
porque concordando com

o que Pedro de Mendoça lhe referira , accrefcentou

outras muitas razoens
,
que facilitavam a empreza.

Ainda durava a conferencia, quando o Duque teve

aviío ; de que paílàvaõ a Madrid algumas peílbas,

que
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que poderiaô ter noticia do negocio
,
porque aDa-

queza de Mantua já fazia obíeivar todos os paíTos

dos Fidalgos de Lisboa. Vendo o Duque o quan-

to perigava a empreza na dilação
,
defpedio ajoaô

Pinto com ordem
,
para que logo em Li boa tivef-

íè principio a Acclamaçaô , e naõ em Évora , co-

mo lhe tinhaõ avifado
j
porque fe feguina poderfe

prevenir a Duqueza primeiro , que íè declaraííèm

os Fidalgos confederados j e por ultimo
, que íe déf-

íè caio , de que em Lisboa falcaííèm ao que lhe ha-

via5 promettido , o que elle naô imaginava de taes

peííbas, que elle com os Povos de Alentejo, que

eftavaÕ à fua devoção , tentaria a fortuna , fahindo

à campanha. Efta generofa refoluçaõ encheo de

alegria a JoaÕ Pinto , e voltou para Lisboa , onde

chegou , e communicando tudo aos intereííàdos

,

entregou duas Cartas do Duque , huma para D.
Miguel , outra para Pedro de Mendoça , as quaes

encherão de huma extraordinária alegria a todos os

confederados
5

porque o Duque dizia nas Cartas

,

que eraõ para todos , e que íè déííè inteiro credito

a JoaÕ Pinto , no que lhe diííèííè da fua parte. Aí^

fim íè difpuzeraõ com novos brios a pôr íim ao tra-

tado, approvando a refoluçaõ de começar por Lií^

boa aquella gloriofa empreza. Excedeo toda a cre-

dulidade a obfervancia do íegredo , em que fe fun-

dou a gloria , e a ventura do fucceíío. Juntavaõ-

íè os Fidalgos em caía de Joaõ Pinto
,
que aííiftia

no Paço
,
que o Duque de Bragança tinha neí^a

Cidade

,
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Cidade, com tanta cautella
, que deixavaõ os co-

ches , e os cavallos em difFerentes partes , tendo

anticipadamente Joaõ Pinto retirado os feus cria-

dos , e pondo pouca luz para que naÕ foííèm co-

nhecidos, os que entravaô nella. Naquella noite,

que era Domingo 26 de Novembro , fe determi-

nou
, que íê puzeíTe em execução o que eílava

ajudado , no Sabbado feguinte , o primeiro de De-
zembro de 1640, communicando-fe a todos

,
que

por intervenção do Padre Nicolao da Maya , efta-

vaõ promptos o Juiz do Povo, E ferivaõ , e Mií^

teres , com alguns dos da Ca^ dos Vinte Quatro,

os quaes atemorizados com os fucceíros de Évora ,

diííèrao , naõ fariaõ movimento fem verem decla-

rada toda a Nobreza.

Determinado o dia , e coníiderado o modo da

obra , a pezar de todos os accidentes , que a con-

tradiziaõ , aííentaraõ de dar a execução à empreza.

Deu-íè parte defta conferencia ao Arcebifpo de

Lisboa D. Rodrigo da Cunha , VaraÔ em quem
concorriaõ letras , virtudes , e amor da Patria , co-

mo havia moftrado confiante em Madrid , donde

he fíima lhe ofFereceraõ o Capello de Cardeal , fe

concorreííè para que o Reyno fe reduziííè a Pro-

víncia
, que generoíàmente defprezou j o qual ap-

provando agora a idéa dos confederados , entrou no

numero delles , e o íèguirao os íeas parentes , e to-

dos 05 Eccleíiaílicos ,
que lhe obedeciaõ. Já na5

faltava mais
,
que tres dias ,

quando deu conta

a D.
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a D. Joaô da Cofta , que era dotado de grande va- ew

lor, e entendimento, partes, que em poucos annos ^^'^^'^^'^^'-''''U^^o,!.^,

o habilitarão para confeguir toda a eílimaçaõ da

Corte
, ( e depois os mayores lugares) porque con-

tando poucos annos, os ornava deadmiiavel pru-

dência ; e depois de ouvir attentamente a propoíia

,

confiderando a gravidade da empreza , difcurfou

com eloquência , de que era dotado, moftrando

os perigos , e inconvenientes
,
que nella podiaÕ oc-

correr j e depois de ponderar todos cora madureza,

concluío , dizendo
,
que fe elle tivera efía noticia

mais anticipada
,
que fora o feu voto , íè difpuzeí^

fe a empreza com mayor fegurança
j
porém como

já o tempo era taõ pouco
,
que lhe parecia , fe naÔ

dilataíTe
,
porque fe íê rompeíie o fegredo , íêria

cíle o mayor inimig^o. Hum Autlior moderno , ciede , ///^o/re

que efcreveo a Hiíloria de Portugal
,
desfigura efle

'f,\tJsT^'^
incidente , defconhecendo a D. Joa5 da Coíla

, que

elle depois louva muito, quando falia delie na Em-
baixada de França , nao labendo

,
que era o mef-

mo. He certo
, que as razoens de D. Joaô da

Coíla
, ponderadas no íêu entendimento , e deípre-

zadas do íeu valor , alterarão os ânimos dos confe-

derados , de forte
,
que caufou tanta perturbação

,

que Joaõ Pinto avifou ao Duque fufpendeílè as or-

dens
, que tinha difpofto para o dia primeiro de De-

zembro. Efta novidade caufou grande cuidado

ao Duque , de que logo outro expreílb o livrou

,

fe^iirandolhe
,
que as continuaíTe

,
porque inralli-

velmen-
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velmente íê executaria tudo , o que eílava trata-

do.

Aflêntado para a conclufaõ deíla grande em-
preza o dia de Sabbado primeiro de Dezembro , íè

determinou , que com o menor rumor
, que foíle

poíTivel , íê achaílem todos junto do Paço
, repar-

tidos por vários póílos , e que tanto
, que o reló-

gio déííè nove horas , faliiílèm todos do coche ao

mefmo tempo : que huns ganhaííem o Corpo da

Guarda , onde eftava huma Companhia de Infan-

taria Caílelhana , outros
,
que fobindo á falia dos

Tudefcos, detiveííèm a Guarda dos Archeiros , ou-

tros appellidando a liberdade dasjanellas do Paço,

acclamaííèm ao mefmo tempo o Duque de Bragan-

ça Rey de Portugal \ e que outros paíTafiem a ma-
tar o Secretario de Eílado Miguel de Vafconcel-

los
,
diligencia , que julgarão impcrtantiííima

, por-

que nas aras da fagrada liberdade fe naõ facrifica-

ria outro animal mais
,
que o tyranno

j
porque af-

fim íè atalhariaõ as ordens
,
que a fua atrevida re-

foluçaõ diftribuiííè, e também para incitar o povo,

com a fatisfaçaõ daquelle merecido caíligo , reveí^

tindo-fe dos affedos da Nobreza para íeguirem com
conílancia o feu exemplo.

Paflada a noite nos cuidados , de que chegai^

íe o dia de Sabbado , e fe haviaô conf^iílãdo todos

no dia antecedente ,
implorando o favor de Deos

para íegurar a empreza , em que naõ entrava a vin-

gança , fení;6 a juíliça , entendendo podiaõ fer elles

licita-
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licitamente então os executores. Haviaô os quaren-

ta Fidalgos confederados avifado a todos aquelles

dependentes daquella acçaõ , os quaes convidarão

outros, e poreíte motivo he mayor o numero, do

que fe lê na Relação
,
que entaõ íe imprimio no

anno de 1641. O Conde da Ericeira , a quem fe- Ericeira, p.jrí//^. Ref-

guimos ,
diz, ferem quarenta, o que conftante-

mente referiaõ muitos , dos que íe acharão nefta

gloriofa empreza j
porém com o documento im-

preííb naquelle melmo tempo , feria injuíliça naô

referir os nomes de todos , os que a dita Relaçaô

numerou ,
porque naõ queremos privar de huma

taõ efpecial gloria aquelles
,
que a merecerão.

Forao elles : D. Miguel de Almeida, D. An- Reiaçaõ impreífa em

taõ de Almada, Jorge de Mello , Pedro de Men- »^4«.

doça , Alcaide môr de Moura5 , D. Antonio Maf-

carenhas, o Doutor Joaõ Pinto Ribeiro, D. An-
tonio Tello, D. Gaíiaõ Coutinho, D. Luiz de Al-

mada , D. Alvaro de Abranches, D. Aífonfo de

Menezes, D. Antonio Luiz de Menezes, D. Ro-
drigo de Menezes , D. Joaõ daCoíla, D. Antonio

da Coíla , D. Antonio de Alcaçova , D. Joaõ de

Sá e Menezes, Camereiro môr
, Joaõ Rodrigues

de Sá , Antonio de Saldanha
, Joaõ de Saldanha de

Soufa
, Joaõ de Saldanha da Gama , Antonio de

Saldanha íeu irmaõ , Bartholomeo de Saldanha feu

irmaõ, Sancho Dias de Saldanha, o Conde de Atou-

guia , D. Francifco Coutinho íeu irmaÕ , D. Vaí^

CO Coutinho , Martim Aífonfo de Mello , Manoel
Tom.Vn. L de
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de Mello feu filho , Francifco de Mello de Maga-

Ihaens , Antonio de Mello de Caílro , D. Joaõ Pe-

reira , Prior de S. Nicolao , Fernaõ Telles da Syl-

va , Antonio Tellez da Sylva , D. Fernando Tel-

lez , Dom Antonio da Cunha , Trifta5 da Cunha
de Attaide , Luiz da Cunha de Attaide e Mello

feu filho , Eikvaõ da Cunha
,
Deputado do Santo

Officio, Luiz da Cunha, neto de D. AntaS de Al-

mada , Luiz Alvares da Cunha , Duarte da Cunha
íèu filho , Triílaõ de Mendoça, Henrique de Men-
doça íeu filho, Luiz de Mendoça filho de Pedro

de Mendoça , D. Manoel Childe Rolim , D. Fran-

cifco de Soufa , D. Paulo da Gama , D. Thomás
de Noronha , D. Franciíco de Noronha feu irmaõ,

Miguel Maldonado, Gafpar Maldonado, Vicente

Soares Maldonado , Franciíco Maldonado , Sebaf-

tiaô Maldonado íeus filhos
,
Gonçalo Tavares de

Távora , o Alcaide mor de Cintra , Gil Vaz Lo-

bo
,
Ruy de Figueiredo , Luiz de Figueiredo feu

irmaõ
,
Gaípar de Brito Freire , Luiz de Brito Frei-

re íèu filho , Manoel Velho , Francifco Brandão

,

Francifco Freire Brandão, Francifco de Sampayo,

o Padre Nicolao da Maya , o Capitão Marco An-
tonio de Azevedo , o Capitão Vafco de Azevedo

Coutinho íeu irmaõ , Francifco de Vafconcellos

,

Luiz de Loureiro , Liformador de Mazigaõ , o Ca.

pitaõ Joaõ de Barros de Soufa , Antonio do Rego
Eeliap-o

, Joaõ do RepfO Beliaiío íêu filho , Anto-

nio Figueira da Maya , o Padre Bernardo da Coita,

o AU
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o Alferes Manoel Leitão de Lima, o Licenciado

Gabriel da Cofta ,
Quartanario da Sé , Manoel da

Coíla feu irmaõ , Paulo de Sá , o Capitão Diogo

Penteado , Manoel de Novaes Carvalho , o Capi-

tão Joaõ de Novaes Carvalho , Manoel de Azeve-

do, Joa5 da Sylva do Valle
,
Miguel da Sylva

,

Gregorio da Cofta , o Alferes Francifco de Tava-

res
,
Gonçalo de Sampayo , o Alferes Manoel de

Sampayo
,
Gafpar de Tovar , Pedro de Abreu, Si-

mão Correa da Cunha, Luiz Alvares Banha , Ben-

to da Motta de Gufmaõ , AfFonfo Mendes , Luiz
Godinho , Efcrivaõ do Pefcado , o Capitão Anto-
nio Franco de Lima , Alberto Rapoío , Paulo de

Moura, João Ribeiro, o Licenciado Gafpar Cle-

mente , e outros.

Preveniraõ-fe , e armaraÕ-fe todos os referi-

dos 5 e he bem digno de louvor a conftancia , e ani-

mo de D. Filippa de Vilhena , Condeííà de Atou-

guia ,
pois ella meíiiio ajudou a armar feus dous fi-

lhos D. Jeronymo de Ataide, e D. Francifco Cou-
tinho , aos quaes exhortou a emprender acçaõ taô

gloriofa. Da mefma forte , com animo varonil o
praticou D. Marianna de Lencaftre com feus dous

filhos Fernão Telles da Sylva , e Antonio Telles

da Sylva. Occuparao todos os confederados os

póílos , de que fe encarregarão , íêm haver hum del-

les
, que fe arrependeíle , do que tinhaõ determina-

do. Efperavaõ já com impaciência as nove horas,

e canto
, que deu a primeira , íèm efperarem a ul-

Tom.VIL Lii tima,
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tima , fahiraô todos dos coches , e avançarão ao

Paço, Jorge de Mello , Antonio de Mello de Caí^

tro , e Lílevaõ da Cunha , com alguma gente, que

os feguiaÕ, detiverao os Soldados Caftelhanos
,
que

eítavaõ de guarda. D. Miguel de Almeida , ainda

que velho , fobio arrebatadamente à falia dos Tudes-

cos , e difparou huma piftola , final
, que fe havia

ajuftado , para que íè repartiííèm pelas partes , de

que cada hum eftava encarregado. O Porteiro mor
Luiz de Mello , e Joaô de Saldanha e Souía ganha-

rão o lugar , onde eílavaõ arrimadas as alabardas

dos Soldados. D. AfTonfo de Menezes
,
Gafpar

de Brito Freire , e Marco Antonio de Azevedo , as

lançarão todas em terra, impedindo, a que pudef-

fem chegar os Soldados a tomallas , e alguns inten-

tarão impedir o paííb da porta , que fahe ao corre-

dor, que acaba no Forte, onde morava Miguel de

Varconcellos 5 mas o valor de Pedro de Mendoça,

e Thomé de Souía , os carregou de forte
,
que def-

ampararão a porta , e querendo ganhar huma ,
que

hia ao Quarto da Duqueza de Mantua
, já a acha-

rão occupada por Luiz Godinho Benavente, cria-

do do Duque de Bragança , e por outras peííbas

,

que o acompanhavam , as quaes matarão hum Tu-
deíco , e ferirão outros , e aííím os íizeraõ retirar.

Nefte tempo o primeiro
, que com nobre delibera-

ção no Paço Real pronunciou duas altas íêntenças

ao Povo Portuguez , e à Monarchia Hefpanhola

,

foy D. Miguel de Almeida , venerável velho de

perto
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perto de oitenta annos , com a efpada na maõ dif

íe gritando : Valero/os Portuguezes ^ viva E/Rey

D. Joaõ IV. atégora Ducjue de Braga/2ça ,
viva;

morrão os traidores ,
(jiie nos arrebatarão a liberda-

de. Defta Ibrce chegou às varandas do Paço , re-

petindo as mefmas palavras muitas vezes
, já ouvi-

do do Povo
,
que fe hia ajuntando no Terreiro.

Btiícando outros a caía de Miguel de Vafcon-

cellos , entrarão peio corredor D. Antonio Tello,

D. Joaô de Sá de Menezes, Camereiro môr, An-
tonio Tellez , ferido em hum braço de huma bai-

la de piftola
,
que fe difparou na falia dos Tudefco?,

o Conde de Atouguia , íèu irmão Dom Francifco

Coutinho , D. Alvaro de Abranches ,
Ayres de Sal-

danha de Souíã, D.Gaftaõ Coutinho, Sancho Dias

de Saldanha
, Joaõ de Saldanha da Gama , e íeus ir-

mãos Antonio , e Bartholomeo de Saldanha , Trií^

taõ da Cunha de Ataíde , íèus filhos Luiz, e Nu-
no da Cunha , D. Manoel Childe Rolim íeu gen-

ro, e encontrando a Francifco Soares de Alberga-

ria, Corregedor do Civel da Cidade, que fahia da

Secretaria de Eftado , lhe diílèraõ todos: Viva EU
Key Dom JoaÕ , elle arrebatado , e imprudente

,

tirando da efpada ,
refpondeo : Viva E/Rey Dom

Fi/ippe , e naõ faltando quem o períliadiílè a foce-

garíè , naõ fendo poííivel , com o tiro de huma pií^

tola, lhe abriraõ na garganta huma ferida, que em
poucas horas lhe tirou a vida.

Continuando os confederados a bufcar a Mi-
guel
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guel de Vafconcellos
,
romperão facilmente a por-

ta da caía , em que defpachava
, que era a primei-

ra ;
que paíTado o corredor , cahe fobre o Terreiro

do Paço, e nao achando nella a Miguel de Vaf-

concellos, entenderão
,

poderia livrarfe paíTando à

Caía da índia
,
para onde tinha caminho : defta af-

flicçaõ , em que fe achavaÕ , os livrou huma eícra-

va, apontandolhes para hum almario de papeis, que

logo abrirão , e o acharão nelles efcondido. Dom
Antonio Tello lhe fez hum tiro com huma piftola

:

vendo-fe elle ferido , fahio turbado à cafa , onde ou-

tros lhe deraô outras feridas mortaes , com que ca-

hio , mas ainda vivo, o lançarão ao Terreiro de

huma das janella , dizendo : Viva a liberdade , e EU
"Rey D. Joa'o IV, morra'6 os traidores, Diícorria

vago hum grande numero de gente do povo no

Terreiro , e tanto que virão o miferavel corpo mo-
ribundo , e proílrado no chaô

, cheyos de furor ce-

varão nelle toda a crueldade
,
porque nao perdoa-

rão a defprezo algum , que lhe pudeííè íer injurio-

Ib ,
que naõ executaííèm contra aquelle cadáver j

e acodindo immenfo povo a ver aquelle triíle , e

horroroíb eípeílaculo , de novo o maltratavaô os

que chegavao com barbara crueldade , a que a pie-

dade da Santa Irmandade da Mifericordia fez de-

pois dar fepultura. Eíle funeílo íim teve Miguel

de Vaíconcellos , a quem a foberba , e a vaidade do

governo abfoluto tinha degenerado em violências,

einjuíliças, de forte, que era univerfalmente temi-
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do pela authoridade , com que violentamente arro-

gara afia foberania
,
defprezando toda a Nobreza

de Portugal. Depois de lançado Miguel de Vaí^

concellos da janella, entrando em huma das caías

interiores , encontrarão ao Capitão Diogo Garcez

Palha com huma cravina
,
que difparou , e outras

armas de fogo ,
que tinha na caía , fem efíèito j e

dandolhe algumas feridas , elle por livrar a vida , íê

lançou de huma das janellas , e quebrando huma
perna, íe retirou àCafa da índia. Tinha Miguel chronica deiRey Dom
de Vafconcellos em Lisboa a feu irmaõ Luiz de

^^f^^'^'
^^^^^^

Mello , Deaõ de Braga , e do Confelho geral do mas, m. f. que elii na

Santo Oíficio , taõ mal quiílo
,
que o povo o buf-

^^^""^ Ericeiriana.

cou nas caías , em que morava
, que erao de feu ir-

ma5
, ( faõ as do Marquez de Angeja ) e com hum

motim as deílruiraÕ , com tanta cólera
,
que arran-

carão janellas , grades , e tudo arrazaraÔ j o Deaõ
íê tinha acolhido a Santo Eloy, e depois paííândo

efcondido a Leiria , onde era Bifpo íèu irmaõ Pe-

dro Barboíà , ambos paílaraõ a Caíleila : e o povo
feguindo a fua fúria, íabendo as partes, onde o dito

Miguel de Vafconcellos tinha fazendas , lhas deftrui-

raõ , arrancandolhe as arvores , e fepas , e toman-
dolhe tudo quanto achavaõ , e o mais punhaõ em
eílado de naÕ fervir. Taõ mal quiílos foraõ eftes

Miniítros , e tanta a vaidade , em que os puzera a

fortuna
, que conciliarão hum geral odio no po-

vo fariofo , e inconfiderado no que coíluma execu-

tar.

Ao
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Ao mefmo tempo
, que a Duqueza de Man-

tua eílava íbprendida do grande ruido
,
que fenria

no Paço , e muito atemorizada , os confederados

depois de forçarem algumas portas, que acharão fe-

chadas ,
chegarão à Cafa da Galé , onde eflava a

Duqueza j eraÕ elles D. Miguei de Almeida , Fer-

não Telles daSylva, D. Joaõ daCoíla, que havia

atalhado a morte de alguns Miniílros
, que cílavaõ

nos Tribunaes , Thomé de Soufa , Pedro de Men-
doça , D. Antaõ de Almada , D. Luiz feu filho,

Dom Antonio Luiz de Menezes, D. Rodrigo de

Menezes feu irmão , D. Carlos de Noronha , An-
tonio de Saldanha, D.Antonio daCofta, D.An-
tonio de Alcaçova , Joa5 Rodrigues de Sá , Mar-

tim AfFonfo de Mello , Luiz de Mello , Manoel de

Mello feu filho , Triftaô de Mendoça , Luiz de

Mendoça , D. Francifco de Soufa , D. Thomas de

Noronha, D. Francifco de Noronha, D. Antonio

Mafcarenhas, D. Fernaô Tellez de Faro, R.uy de

Figueiredo, Luiz Gomes íèu irmaõ, Francifco de

Sampayo , Gomes Freire de Andrade , feu filho

,

Gil Vaz Lobo. Turbada, e afflicla a Duqueza,

a acharão a huma janella das que cahem para a

porta da Capella Real
,
pedindo ao povo ,

que a

íoccorreííè , e livraílè de taõ perigofo lance. Pore'm

elles com todo o decoro a obrigarão , a que fe reti-

raííè , e intentando deícer ao Terreiro , lho embara-

çarão também, o que ella vendo lhes diílè: Senho-

res , jà eflaes fatisfehos , e vingados com a morte do

Mini/iro
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Miniãro cu/pado , elle eílá caíligado , naò pafe adi-

ante ofuror ,
(jiie naÕ deve entrar em corações ta^

nobres : eu prometto ,
cjue E/Rey Catholico na'ô fó

perdoe a todos , mas vendo a obediência , com que

refpeitaes ofeu íerviço , agradeça ver elle Reyno li'

vre dos excefos do Secretario. O Arcebifpo de Bra-

ga , Prefidente do Paço , fahindo do Tribunal che-

gou a tempo
,
que a Duqueza acabava de pronun-

ciar eílas palavras, e como era de génio violento,

e inteiramente entregue ao partido Caftelhano , in-

tentou feguir o mefmo eílylo 5 mas orefpeito, que

íe obíirvou com a Duqueza
, quebrou D. Miguel

de Almeida , naõ o querendo ouvir , dizendolhe

,

que lhe rogava
,
que fe cailaíTe

,
porque lhe havia

cuftado nao pouco na noite antecedente livrallo

da morte , o que o Arcebifpo ouvindo, fe retirou a

hum dos apoít-ntos interiores : porém a Duqueza
revertida de íoberania , continuou com novas per-

fuafoens
,
fegurando o perdaô dei Rey Catholico

5

a que immediatamente lhe refponderaõ
,
que já na5

conheciao outro Rey , fenaÕ a ElRey D. Joaô

,

que de Duque de Bragança haviao acclamado. A
eftas palavras fe encheo a Duqueza de furor taõ

deíbrdenaJo
,
que foy preciíb a D. Carlos de No-

ronha atalhalla com menos attençaô , do que até

alli fe tinha praticado , e dizerlhe , que lhe rodava

le retiralle
, porque ce outra forte íe íhe poderia /ír^^a, hb.i.pa-.? r.

perder orefpeito. A que ella replicou dizendo: A Ericeira, Hi,!otinrum

intmi Lomot A que D. Carlos refpondeo : Obrip^an- pag. 1*3,

Tom.VÍI. M ^ do
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do a V. Alteia
i

cjiie guando naõ cjiieira entrar por

e/la porta jjaya por aíjuella janella : o que OLivindo

a Duqueza, perdido o animo, íe retirou aofeu Ora-

tório com as fuas Damas , e pedindo- lei he paíTaííè

ordem a D. Luiz dei Campo, Tenente do Meftre

de Campo General , que governava oCaftello, pa-

ra que naõ íizeíle movimento, a aíTmou na forma,

que eílava. Ficou de guarda à Duqueza D. An-

tuõ de Almada com algumas peíloas. Os outros

Fidalgos fahiraõ ao Terreiro do Paço , e em altas

vozes diziaõ ; Liberdade , viva EIKey D. JoaÕ o

Quarto.

Era grande o eftrondo , e mayor a confuíàõ

nos moradores da Cidade na incerteza do fim , a

que fe dirigia toda aquella multidão de gente
,
que

viaô diícorrer confulamente , c aílim íè recolhiaõ

muitos as fuas caías
j
porém tanto ,

que entende-

rão qual era o negocio daquella reíbluçaõ , con-

correo todo o povo a acclamar o novo Rey. Cor-

ria já pela graõ Lisboa a nova voz
,
que lhe an-

nunciava novo Príncipe. Concorreo muito para

o ditofo fim deíla reíoluçaô o Arcebifpo de Lisboa

D. Rodrigo da Cunha
;
porque tendo noticia, que

ditofamente fe executara tudo , o que íê havia aí^

fentado , fahio da Sé , e no terreiro
,
que lhe fica

diante , achou a D. Pedro de Menezes , Conde de

Cantanhede , Prefidente da Camera , com todo o

corpo do Senado , D. Alvaro de Abranches com
a bandeira da Cidade , íêguido de todos , e bufcan-

do
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do ao Arcebiípo, já chegavaõ defronte de Santo

Antonio
,
pouco diílante da Sé , quando íc ouvio

gritar o povo , que huma Imagem de prata de

Chrifto Crucificado ,
que levava hum Capellaõ di-

ante do Arcebifpo
,

defpregara o braço direito , o

que todos tiveraõ por milagre ; o povo proílrado

por terra gritava ,
que era milagre. Aííim todos

revertidos de confiança , de que Deos approvava

aquella cauía , naõ fe ouviaõ já em toda a Cidade

mais, que vivas, e acclamações ao novo Rey , va-

leroíb Autlior da liberdade da Patria.

Ao fupremo Senado da Cafa da Supplicaçaõ

chegarão alguns Fidalgos, e acharão as portas fe-

chadas
j
porém Ayres de Saldanha rogou aos Deí^

embargadores
,
que as mandaííèm abrir fem receyo,

elles o fíztirao , e informados da caufa
,
approvaraõ

com boa vontade por eícrito a refoiuçaõ
,
que íè

havia tomado , firmando-íe todos no aíFento
, que

fízeraõ , e Ayres de Saldanha os íegurou até as fuás

cafas. D. Gaftaõ Coutinho dando liberdade aos

prezos , abrio as cadeas , e todos fe acharão livres.

Chegou o Arcebifpo ao Paço, que já achou cheyo

de gente de todos os E (lados
,

congratulando-íè

com a liberdade da Patria refgatada do domínio

Caftelhano. Voltarão ao Paço os Fidalgos
,
que

haviao difcorrido pela Cidade , deixando tudo em
tal íbcego, que foy coufa maravilhofa , que etern''-

mente fe admirará
, que dentro em tres horas efte-

ve a Cidade em tal íocego , como fe naõ fora o

Tom.VII. M ii mef.
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meímo theatro , onde íe haviaõ repreíentado tan-

tos fucceííòs differentes : e ainda he mayor a adn:ii-

raçaõ, que em poucos dias oReyno, e em féis me-

zes asConquiftas, mudarão todas de Senhor. Seííen-

ta annos do domínio Caílelhano exercitado por tres

Príncipes, feefqueceo em hum inftante, entregaraõ-

fe os Povos a hum Senhor
, que muitos dos vifmhos

naõ tinhaõ viílo , nem ouvido tal vez os diftantes.

Deu-fe o governo em quanto o novo Rey
naõ chegava de Villa-Víçofa , ao Arcebifpo de Lif

boa , e ao Arcebifpo de Braga
,
que o aceitou mais

por temor
,
que por vontade , e a D. Lourenço de

Lima, Vilconde de Villa-Nova de Cerveira ,
por

fe efcuíar D, Francifco de Caftro
,
Inquifidor Ge-

ral. Tanto
, que os Governadores aceitarão , co-

meçarão logo a expedir ordens a todo o Reyno

,

participandolhe
,
que Lisboa havia tomado a reíb-

luçaõ de reftituir a Coroa de Portugal à Sereniííi-

ma Cafa de Bragança , acclamando Rey ao Sere-

niííimo Senhor D. Joaô , a quem por direito do

fangue pertencia j e que em caufa taõ jufta efpera-

vaõ
, que como verdadeiros Portuguezes ,

feguif-

íèm o exemplo de Lisboa , armando-fe contra a in-

vaíâo de Caílella
, que Deos havia de profperar a

juíliça da fua cauía , concedendolhe como aos feus

antepaíTados a vitoria. Deíj^achados os Correyos,

ao meyo dia íè recolherão os Governadores à fua

caíli , admirados de verem a Cidaie no mefmo fo-

^^tP ' ^^^^ "O dia antecedente , as logeas dos Mer-

cadores
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cadores abertas , e tudo o mais em tal tranquillida-

de, que logo íê vio abraçada a paz, e a juftiça,

porque o furor de tantos naõ cuftou a vida a hum
fó , e bem o indicava a difpofiçao Divina

, porque

íèndo femelhantes occafioens as mais próprias de

vinganças, ainda os que naõ eftavaõ conformes,

depuzeraô as inimizades , ficando no meíhio dia a

Republica taõ íèrena , como íe houveíTe vivido

fempre debaixo daquelle meímo domínio , e aííim

interpretavaõ alguns felice o repoufo , dizendo

:

Nao /è deve eflraníiar o novo Príncipe
,
ponjiie naa

he novo-, depay, e de avos VaJJallos fomos deRe Rey,

e de /eus antepaffaàos. Socegada a Cidade
, Joaõ

Roirigues de Sá, D. Joaõ daCofía, e outros Fi-

dalgos , em huma das galés
,
que eftavaõ no rio

,

renderão tres navios da Armada de Caftella , que
eftavaõ furtos , e guarnecidos de Infantaria , confe-

guindo fó a gloria de emprender acçaõ taõ bizar-

ra. Em tudo fe vio o valor , e a fortuna no deí^

acordo dos Caílelhanos
,
para que os noíTos obraí^

fem livremente. Efta gloriofa acçaõ naõ tem igual

na Hiftoria
,
porque naõ ha vifto o Mundo outra

Naçaõ reftaurada por femelhantes paílbs , e por peí
foas particulares, íèm participnçaõ de algum Prínci-

pe, e fem foccorros premeditados de outras Na-
ções} hum Reyno cercado de fèus inimigos, íêm
outra vifmhança , de que íe pudeííè valer , íeguro

com treze prefidios em outras tantas Fortalezas.

As Conquiílas diílantes
,

governadas por peílbas

obri-
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obrigadas de benefícios. Foy admirável o íucceflb,

que tudo íe conformaíTe de forte
,
que entre a gran-

de diiíancia do Oceano , naõ houve demora entre

o aviíb, e a obediência. Na verdade bem fe vê,

que fora5 auxiliados do favor Divino na felice con-

clufaõ defta gloriofa empreza , que eternamente

íêrá applaudida como huma das mayores
,
que vio

o Mundo.
Entregou-fe o Caílello da Cidade , e no mef-

mo dia as Torres de Belém
,
Cabeça Secca , Torre

Velha , Santo Antonio , e o Caílello de Almada
,

fendo a Duqueza de Mantua a que paííàva as or-

dens , que íem refiílencia fe guardavao. Manda-
rão os Governadores íâhir do Paço a Duqueza de

Mantua para o de Xabregas , onde foy acompanha-

da do Arcebifpo de Braga, e daqui foy mandada pa-

ra o Mofteiro de Santos das Commendadeiras da

Ordem de Santiago. Os Officiaes de Guerra , e Fa-

zenda Caftelhanos , forao póftos em cuftodia com-
petente , a faber : D. Diogo de Cardenas , Meftre

de Campo General , Thomas de Hibio Calderon

,

Confelheiro da Fazenda , Dom Diogo da Rocha,

Juiz do Contrabando , Dom Fernando de Alvia e

Caftro , Confelheiro da Fazenda.

Chegou a Villa-Viçofa a nova , do que íê

paíTàva em Lisboa , e ao mefmo tempo Pedro de

Mendoça, e Jorge de Mello pela pofta , a dar con-

ta a EUAey da felicidade, com que fe coníeguira

taõ árdua , e taõ gloriofa empreza. Chegarão na

fegunda
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íêgunda feira a tempo , que ElRey queria entrar a

ouvir o Sermão na íija Capella : referiraõ-Ihe o íuc-

ceííb
,
beijaraõ-lhe a maõ , e mandou fem altera-

ção
,

que fe continuaííè a folemnidade , Ibcego

,

que moftra bem o quam digno era da Coroa
5
po-

rém o alvoroço foy tal
,
que nao deu lugar a íè-

guirfe a ordem. Já íè achava em Villa-Viçofa o
Marquez de Ferreira , e o Conde de Vimioíò ,

que

haviaõ íblemnemente acclamado a ElRey em Évo-
ra , com aviíb, que tiveraõ de Lisboa. O Marquez
de Ferreira D. Franci(co de Mello

,
que à imitação

dos íeus mayores , manteve íempre em igual amor,

que reípeito , o parentefco com os Duques
, agora

foy o primeiro
,
que fe oííèreceo no ferviço delRey

D. Joaõ ,
que agradecido à fua leal correfponden-

cia , naõ tardou muito em darlhe o authoriíadiffimo

lugar de Mordomo môr da Cafa da Rainha , e à

Marqueza fua mulher , o cargo de Camereira môr

,

com que o novo Paço com eftas , e outrss occu-

pações ficou fervido dos mayores doReyno.
Reconhecendo ElRey o quanto convinha

partir com brevidade para Lisboa , entrou no co-

che, acompanhanJo-o nelle o Marquez de Ferrei-

ra , o Conde de Vimioíb , Pedro de Mendoça , e

Jorge de Mello , e a cavallo alguns criados de fua

Cafa. E fem mais guarda , que o feguiíTe , partio

ElP^ey para Lisboa a receber a Coroa : entre tan-

to tomou poíTe dos applaufos dos Povos circumvi-

fmhos , e dos mais Lugares da Província de Alen-

tejo,
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tejo , a que fe fez avifo j e antes de íahlr de Villa-

.Viçofa o acclamaraõ com mais alegres demonftra-

ções , do que ceremonias , porque era grande a ale-

gria dos íeus , vendo ta5 barata a exaltação do Se-

nhor, aquém fervia5.

Entrou ElRey em Lisboa íeis dias depois da

fua acclamaçaõ , e foy falvado com tres defcargas

de artilharia do Caftello , e Fortalezas da Cidade.

Eftavaô no Paço os Governadores , e como naõ ef-

peravao a ElRey taõ brevemente , tanto que íe

efpalhou a nova , correo ao Paço , e ao Terreiro

tanta gente , fendo de forte o alvoroço , e as vozes

alegres do povo
,
que por inftantes era neceííàrio

ElRey chegar àsjanellas, para fatisfazer às demons-

trações dos íeus leaes Vaííàllos. Na tarde daquel-

la mefmo dia beijarão a ma5 a ElRey os Tribu-

naes , e o Auditor da Legacia , o qual levantou o

interdicto por íeis mezes
,
que o Colleitor havia

deixado
,
quando fahio do Reyno , efcandalizado

dos Víiniftros de Caflella. Na noite fe vio a Cida*

de toda illuminada , e feftiva com os repiques dos fi-

nos , falvas da artilharia das Fortalezas , acclama-

çoes , e vivas do povo com taõ exceíTiva alegria,

que deu motivo a hum Fidalgo Caílelhano, que ob-

Pira^o, Hid.diPcrt,
^^^'^'^-^^ ^'^^^o O que fc paiTàva , dizer: Espo/Iiòle, que

liv.2.na-.2 0(í. fe. guita nn Reyna a ElRey D, Filipe con folas lumi'

Thirias
y y vivas

j Jin mas exercito , ni poder ? Grnn fe*

fiai, y efeto fn diida de! hrazo Omràpctente de Dios.

E querendo o Senado da Cidade com pompofas fef-

tas
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tas moílrar o goílo de íeus Cidadãos , ElRey o

embaraçou dizendo , que naõ queria mais prepara-

ções, que as da guerra para defender o Reyno. E
aííim íèguindo todo o Reyno , e as Conquiftas a

voz de Lisboa, todos contribuirão á fua meíma fe-

licidade
5

porque Santarém lem efperar Carta de

Lisboa , acclamou a ElRey : na Cidade de Coim-
bra recebendo-a , forao exceííivas as demonílrações

de contentamento , de que a fua Univerfidade nos

deixou hum eterno monumento no Livro, que im«

primio em Coimbra noanno de 1641 com o titulo

de ^pplau/òs da Umverfidãík , fendo Reytor Ma-
noel de Saldanha, onde fevê os luzidos engenhos,

que entaõ íloreciaõ. O Porto com leve duvida íè

veyo a reduzir em breves horas. O Caftello de Vi-

anna , que eílava prefidiado de Infantaria Caftelha-

na , fe poz em defenía
;
porém os feus moradores

auxiliados de alguma gente de Bra^a
,
Guimaraens,

e outros Lugares , o renderão. Na Villa de Setu-

val os Caftellos de S. Filippe , a Torre de Outao

,

paíTados oito dias íe entregarão. Governava o

Reyno do Algarve Henrique Correa da Sylva

,

que leal , e valerofo , o foube defunir da obediência

de Caílella 5 e finalmente todas as povoações
, que

eílavaõ nos confins do Reyno, eeraõ balizas dafe-

paraçaõ dos Reynos , acclamaraõ o novo Rey. Fal-

tava íbmente a Fortaleza de S. Giaõ , fituada à en-

trada da barra de Lisboa, de taõ boa fortificação,

que fe fazia inexpugnável pelo fitio , e por domi-

Tom.VIL N nar
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nar a barra de Lisboa. Governava a Fortaleza o

Tenente D. Fernando de Ia Cueva , o qual logo

havia defpachado huma caravella com avifo ao Du-

que de Maqueda, General da Armada deiRey Ca-

tholico ,
pedindolhe foccorro, de que pouco ne-

ceífitara em muitos mezes , íê íe quizera defender

,

porque além de muitas munições de guerra , e bo-

ca , e íeifcentos Soldados, era baílante prefidio pa-

ra a pouca terra , que defendiaõ. A fitiar efta For-

taleza mandou EiRey a D. Franciíco de Soufa,

para que juntando a gente do Terço, de que efta*

va feito Meílrc de Campo , e todos os Soldados da

Ordenança
,
que lhe pareceííè , atacaííè a Fortale-

za. He pouco o fitio
,
que dá a terra para a ex-

pugnaçaõ : porém valendo-fe de hum monte vifi-

nho, que fica padraílro à Fortaleza , levantou nelle

hum reduclo , e começarão a jogar quatro meyos
canhoens com pouco efíèito: mas com melhor o
coníêguio Dom Fernando Mafcarenhas, Conde da

Torre
,
que nella íe achava prezo injuftamente por

ordem delRey Catholico, pelo mao (wcct^o da

empreza de Pernambuco. Vendo aberto o cami-

nho da fua liberdade , fe refolveo a propor ao Te-

nente os grandes inrereíles, que lhe podiaô refultar

de a entregar , o que o Tenente ouvio com bom
íemblante j e ajuftada a recompenfa , fe entregou a

Fort íleza a 12 de Dezembro , de que tcmou poííê

D. Francifco de Soufa , e ao Tenente fatisfez El*

Key com huma Comnienda , e outras mercês

,

com
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com que dourou a infidelidade da ília refoluçaõ

,

mais ucii ,
que honrada. A Praça de Cafcaes íe

rendeo a D. Gaftaõ Coutinho dous dias antes
,
que

a S. Giaõ.

Vencidas venturoíàmente todas as difficulda-

des , íe difpoz a folemnidade da Coroação deiRey,

e de íe lhe dar em nome de todo o Reyno jura-

mento de obediência , e fidelidade. Determinado

o dia 15 de Dezembro, baixando EIRey do Paço

a hum grande theatro
,
que fe tinha preparado de-

baixo das iuas janeilas , vcftido de todas as infignias

Reaes, acompanhado da principal Nobreza da Cor-

te na fó. ma , com que os Reys de Portugal fsziaô

íemelhanres aólos , vinhaõ exercitando os officios

da Caía Real todos aquelles
, que por privilégios

antigos tinhao occupações nella j e Secretario de

Eíiado Francifco de Lucena, que EIRey havia ele-

gido do lugar
,

que exercitava em Lisboa de Se-

cretario das Mercês , A!initlro antigo, que trinta e

íeis annos exercitara no Ccnfelho de Poítiigal em
Madrid o Iutt ir de Secretario de Eíiado , que com
grande opinião , e fufficiencia tinha fervi^:!) ; pelo

que foy propolio por todos para eíla occupaçaõ

,

indo-o bufcar a fua cafa
,
para que empregaíle no

íerviço delRey , e bem publico o íeu grande juí-

zo. Já deixámos dito no Capitulo XVIII. do lÁ-

vro Ví. que eraõ feus pays feituras, e criados da

Cafa de Bragança. Hia EIRey veílido de riço

pardo borvkdo de ouro, com botoens , e collar de

Tom,VII. Nii dia-
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diamantes de grande valor , e delle pendente o ha-

bito da Ordem de Chrifto em hum circulo de dia-

mantes , efpada dourada com opa roçagante de te-

la branca lavrada de ramos de ouro , fuftentavalhe

a cauda o Camereiío môr ; hia diante delRey o
Marquez de Ferreira , do Confelho de Eílado

, que

fazia o cilicio de Condeftavel , e logo Fernão Tel-

lez de Menezes
,
que fazia o oíficio de Alferes

môr , com a bandeira enrolada
;

feguia-íe o Mar-

quez de Gouvea , do Confelho de Ettado , Mor-

domo môr , com a fua infignia na maô , e todos

os Grandes , e Fidalgos , que logo diremos , todos

defcobertos , e diante os Reys de Armas Portu-

gal , Arautos , e Paílàvantes , e os Porteiros da

Amo doLevantamen- Cana com maças de prata. Tanto, que ElRey
1641.^^^ ' chegou ao eílrado , o Repoíleiro môr defcobrio a

cadeira, e lentado ElRey debaixo de hum docel

rico bordado de ouro , e prata, no feu throno , to-

mou o fccptro de ouro na maõ direita ,
que lhe

cteu oCamereiro môr, a quem o entregou Belchior

de Andrade, Thefoureiro do Thefouro
,
que o ti-

nha emhuma rica falva. O Condeítavel íicou com
o eíloque nas mãos , em pé , e defcoberto , como
vinha, no eílrado pequeno da parte direita delRey,

e o Alferes môr no eílrado grande da mefma par-

te , o Camereiro môr de traz da cadeira , e o Guar-

da môr adiante do Camereiro môr , também à par-

te direita. No m^frno eftrado grande da parte direi-

ta eílavao os Prelados feguintes : D. F^^odrigo da

Cunha

,
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Cunha
,
Arcebifpo de Lisboa , do Coníeiho de Eí^

tado , o Bifpo D. Francifco de Caftro
,
Inquifidor

Geral , do Confelho de Eílado , Dom Sebaftiaõ de

Mattos de Noronha ,
Arcebifpo Primaz , do Con-

felho de Eftado , D. Francifco de Sottomayor , Bií^

po de Targa , Deaõ da Capella Real , todos deí^

cobertos. Da parte efquerda , no meíhio eftrado

Cirande encoftado à parede delle , o Mordomo mor,

e os mais Grandes do Reyno , e Ofticiaes môres da

Caía deiRey, e Fidalgos, íêm precedências, a ía-

ber : D. Miguel de Menezes
,
Duque de Caminha

,

D.Luiz de Noronha, Marquez de Villa-Real , do
Confelho de Eílado, D. Sancho de Noronha, Con-
de de Odemira , D. Pedro de Menezes , Conde de

Cantanhede , D. Vafco Luiz da Gama, Conde da

Vidigueira , D. Duarte de Menezes, Conde de Ta-

rouca , D. Vafco Maícarenhas , Conde de Óbidos,

D. Fernando Mafcarenhas , Conde da Torre , Pe-

dro da Sylva , Conde de S. Lourenço , Francifco

Botelho , Conde de S. Miguel , Nuno de Mendo-
ça, Conde de Val de Reys, Simaõ Gonçalves da

Camera , Conde da Calheta , D. Jeronymo de At-
taide , Conde de Atouguia , Fernão Telles da Syl-

veira , Conde de Unhaô , D. Francifco de Sá de

Menezes , Conde de Penaguião , D. Lourenço de

Lima de Brito , Viíconde de Villa-Nova de Cer-

veira , do Confelho deEflado, e Prefidente do Def-

embargo do Paço , D. Luiz Lobo , Baraõ de Al-

vito 5 e os Officiaes da Cafa 5 a faber : Luiz de Mel-
lo,
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Io , Porteiro môr , Luiz de Miranda Henriques

,

Eílribeiro môr , Bernardim de Távora
,
Repoílei-

ro môr , D. Pedro Mafcarenhas , Vedor da Caía

,

filho mais velho , e fucceííòr do Marquez de Mon-
talvão , D. João Soares de Alarcão

, Meftre Salla

,

D. Lourenço de Souíà
,
Capitaô da Guarda , Pe-

dro da Cunha , Trinchante , Francifco de Mello

,

Monteiro môr , Manoel de Souía da Sylva
, que

fervia de Apoientador môr , D. Pedro da Cofta
,

Armador môr , Martim de Soufa de Menezes , Co-
peiro môr , D. Joaõ de Caftellcbranco

,
que fazia

o officio de Meirinho môr pelo Conde de Sabugal

íèu iimaõ.

No íêgundo degrao do eftrado grande eftavaõ

osReys de Armas, Arautos , e PaíTavantes, e Por-

teiros de Maças , e logo fefeguiaõ os Senhores de

terras , Alcaides môres, Fidalgos, eMiniflros, que

fe acharão prefentes nos lugares , em que cada hum
fe podia melhor accommodar , a íaber : D. Anto-

nio Pereira , D. Carlos de Noronha , D. Miguel

de Almeida , D. Antaô de Almada , D. Joaõ de

Noronha , D. Antonio de Noronha , Luiz da Syl-

va Telles , Alcaide môr de Muura , D. Antonio

Mafcarenhas , D. Duarte de Caflellobranco , Dom
Francifco de Caílellobranco , D. Gaftaõ Coutinho,

D. Al^ònfo de Menezes , D. Joaõ de Portugal , D.

Joaô Luiz de Vafconceilos e Menezes, D. Stbaí^

tiaõ de Varconcelios , D. Manoel Maícatenhas , D.

Pedro de Menezes, D. Luiz de Menezes , D. JoaÕ
de
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de Menezes , D. Luiz de Noronha , D. Antonio

deCaftro, Thefoureiro môr da Sé de Lisboa, D.
Fernão Martins Mafcarenhas , D. Jorge Mafcare-

nhãs , Dom Luiz de Almada , D. Paulo da Gama
,

D. Pedro Fernandes de Caftro, D. Antonio de Al-

meida , Dom Joaõ da Cofta , D. Henrique Henri-

ques, D. Joaõ Mafcarenhas, Alcaide môr de Mon-
temor o Novo , e Mértola , Martim AfFonfo de

Mello , Alcaide môr de Elvas , Manoel Telles de

Menezes, Ayres de Saldanha
, foaõ de Saldanha,

Antonio de Saldanha, Julio Ceíar de Menezes,
Thomé de Soufa , Chriílovaô de Távora , Prior da

Magdalena , D. |oa6 Pereira , Prior de S. Nicolao

,

Gonçalo Tavares
, Ruy Lourenço de Távora

,

Fernaô de Lima Brandão , Ambroíio Pereira de

Berredo
,
Gafpar de Brito Freire

,
Miguel de Qua-

dros , Antonio de Miranda Henriques , Alcaide

môr de Panoyas
,
Rodrigo de Miranda Henriques,

Manoel da Cunha da Maya , Joaõ de Brito da Syl-

va , Chiiftovaõ de Magaihaens ,
Ruy Fernandes

de Almada , Fernão Áíartins Freire , Antonio Cor-
rea da Sylva , Francifco Gonçalves da Camera

,

Cofme de Paiva de Vafconcellos , Alferes da Or-
dem de Chriílo , Fernão Pereira de Caftro , Luiz
Correa de Menezes, D.FranciTco de Menezes , D.

Joaõ de Carcamo, Manoel Ribeiro Soares, Gaí^

par de Faria Severim , Aííònfo de Barros Caminha,
Ruy Dias Pereira, Dioíjro de Tovar, Darriaõ Dias

de Menezes , Fedro Vaz de Sá , Chriflovaõ de

Mattos
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Mattos Lucena , D. Antonio de Menezes
, Jorge

de Figueiredo , Francifco Luiz de Vafconcellos ,

Pedro Guedes de Miranda , D. Pedro de Mene-
zes , Prior de Óbidos , D. Francifco de Noronha

,

D. Pedro de Alcaçova , Jorge de Mello , D. An-
tonio de Alcaçova , Francifco Pereira de Betancurt,

o Doutor Sebaftiaõ Cefar de Menezes , do Coníè-

Iho de Sua Mageftade , e do Geral do Santo Offi«

cio , e Deíèmbargador do Paço , o Doutor João
Pinheiro , o Doutor Balthafar Fialho , Thomé Pi-

nheiro da Veiga , Procurador da Coroa , o Dou-
tor Joaõ Sanches de Baena , todos do Confelho de

Sua Mageftade , e íeus Deíembargadores do Pa-

ço : O Doutor Pedro da Sylva de Faria , o Doutor

Francifco Cardofo de Torneo , ambos doConíelho

de Sua Mageftade , e do Geral do Santo Officio

:

o Doutor Antonio das Povoas , o Doutor Rodri-

go Botelho , e o Doutor Francifco de Carvalho

,

todos tres do Coníêlho da Fazenda : o Doutor Si-

maô Torrefaõ Coelho , o Doutor Eftevaõ Falleiro

de Sande , o Doutor Lopo Soares de Caftro , De-

putados da Meia da Confclencia , e Ordens : Gon-

çalo de Soufa de Macedo, e o Doutor Jorge de

Araujo Eftaço , Juizes da Coroa ; o Doutor Luiz

Pereira deCaílro, Chanceller da Cafa da Supplica-

çaô : o Doutor Antonio Coelho de Carvalho , o

Doutor Lopo de Barros
,
Deíembargadores dos Ag-

gravos : o Doutor Gregorio Homem Maícarenhas

,

o Doutor Pedro de Caftro , o Doutor Valentim

da
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da Cofta de Lemos ,
Deíêmbargadores da Caía da

Supplicaçaô 5 e todos os referidos Prelados , Gran-

des , e Fidalgos , eftiveraõ em pé ,
porque neftes

ados na5 tem peíToa alguma aílènto , nem fe co-

bre.

Depois delRey eílar aííèntado , o Doutor

Francifco de Andrade Leitão
, Deíèmbargador dos

Aggravos , íobindo ao eiirado grande , ficando no

canto da parte eíquerda , e fazendo a devida reve-

rencia a Sua Mageltade, diííè huma eloquente Ora-

ção , moílrando em prudentes , e bem fundadas ra-

zoens a juftiça , com que os tres Eílados do Rey-
no acclamaraô , e reftituiraõ a ElRey a Coroa,

ufurpada a fua avó a Senhora D. Catharina. Por-

que aííim , que falecera EÍRey D. Henrique no

ultimo de Janeiro do anno de 15S0, logo fe devol-

vera a fucceííàõ dos meímos Reynos à linha do

varaõ ,
que era o Infante D. Duarte íeu irmaÕ , fi-

lho delRey D. Manoel , de gloriofa memoria , na

qual em beneficio da repreíèntaçaô íe achava em
primeiro , e mais próximo grao ao ultimo poíTui-

dor a Sereniffima Princeza D. Catharina fua fobri-

nha direita , filha do dito Infante , e neta delRey
D, Manoel , da qual havia nafcido o muito Excel-

lente Principe D. Theodofio
,
Duque de Bragan-

ça
,
pay delRey

,
que eílava preíente , a quem per-

tencia o mefmo direito , e acçaô ,
que tinhaô os

Príncipes feus progenitores para fe desforçarem

(como já entaõ proteílaraÕ) e para fe inveftir na

Tom.VIL O mef-
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rrefma íucceííàÕ
,
que íè lhe havia ufurpado ,

(co-

mo depois nioftraraô em doutos Tratados infignes

Juriíconfultos ) e ultimamente expreíTou a ElRey a

vontade , com que os Povos íe ofFereciaõ a defen-

dello , e a fidelidade , com que ofFereciaõ as fazen-

das , e as vidas ,
por lhe fegurarem perpetuamente

a Coroa, e o quanto mereciaõ, que Sua Magefta-

de lhes guardaííè feus foros , ufos , e louváveis cof*

tumes, privilégios, liberdades, prerogativas , fran-

quezas , e preeminências , fazendolhe em tudo a

honra , e mercê
,
para que unidos no Real amor

,

e íèrviço de Sua Mageílade , naõ fó trataííèm de

confervar , e defender a Coroa , que acabavaõ de

lhe reftituir , mas que lhe diíataííèm , e ampliaflèm

oíeu Império.

Tanto
, que fc acabou a falia , o Repofteiro

mor poz diante delRey huma cadeira raza cober-

ta com hum pano de brocado , com almofada do

mefmo em cima , e outra aos pés delRey ; e logo

D. Alvaro da Coíla , Capellaõ môr ,
poz em cima

da dita cadeira , e almofada hum MiíTal aberto , e

huma Cruz , e poílo ElRey de joelhos , fez o ju-

ramento coílumado neftes Reynos , ao qual foraõ

preíêntes o Arcebifpo Primaz , o Arcebifpo de Lií^

boa, e o Bifpo Inquifidor Geral: e póílos de joe-

lhos, Francifco de Lucena, dofeu Confelho, e feu

Secretario de Eílado , hia lendo a forma do jura-

mento
,
que ElRey renetia , tendo a maõ direita

pcíla na Cruz ; e Miííàl , e o fceptro na efquerda.

DiíTe:
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Diííê '.Juramos, e promettemos, com agraça de No/-

lo Senhor , vos reger , e governar hem , e direitamen-

te , e vos admimitrar inteiramente jiifiiça
,

cjuanto a

humanafracjiieza permitte , e de vos guardar vojjos

hons coãumes ,
privilégios

,
graças , mercês , liherda'

des , e francjuezas ,
que pelos Reys pajados nojjos

anteceffores forao dados
,
outorgados , e confirmados.

Acabado o juramento, íê tornou ElRey a aílèntar

na fua cadeira , e os Arcebiípos , e Biípo voltarão

para os íêus lugares. SeguiraÕ-íe os Grandes , Se-

culares , e Ecclefiafticos , e Nobreza do Reyno

,

que entaõ íe achava prefente , a que deu principio

o Duque de Caminha , que leu o Secretario de Eí^

tado , e a fórma do juramento era a íèguinte .* Ju-
ro aos Santos Euangellios corporalmente por minhas

mãos tocados ; que eu recebo por nofjo Rey , e Senhor

verdadeiro , e natural , ao muito Alto , e muito Pode-

rofo Key Dom JoaÕ o IV. noffo Senhor , e lhe faço
preito

,
menage , /ègundoforo , c coíiume defles feus

Keynos. Tanto
,
que acabou de jurar fobre a dita

Cruz , e MiíTal , foy beijar a ma5 deiRey , e na

mefma fórma o fizeraõ os outros Grandes , Secula-

res , e Prelados , íem entre elles haver precedência

,

porque o Secretario de Eftado declarou , que Ei-

Rey aílim o mandava. Concluio-íe o ado com o
Alferes mor defenrolar a bandeira Real , voltado

para o povo, dizendo tres vezes em voz alta : Reol^

Real
,
Real, pelo muito Alto, e muito Podero/o SC'

nhor Pxey Do n Joad o IV. nojfo Senhor , o que o

Tom.VIL Oii povo
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povo repetia entre vivas , e alegres acciamações

,

demonftradoras do íeu contentamento.

Acabada a íblemnidade do ado , fe levantou

ElRey , e foy dar graças ao Senhor à Igreja da Sé

Metropolitana de Lisboa , e fahindo do theatro

,

defceo ao Terreiro , onde eftava o Senado da Ca-

mera da Cidade com hum paleo de téla branca com
oito varas

,
que levarão o Conde de Cantanhede ,

Preíídente do Senado , e os Doutores Paulo de Car-

valho , Franciíco Rabello Homem , Alvaro Velho,

Manoel Homem , Vereadores do meímo Senado ,

e Joaô Sanches de Baena , Deíembargador do Pa-

^o
,
por íèr fílho de Pedralves Sanches ,

que foy

Vereador , e Francifco Bravo da Sylveira , fílho

também do Vereador , e Confervador da Cidade

,

por cujo officio lhe pertencia, e Sebaíliaõ de Ta-

vares de Soufà
5 Deíembargador da Caía da Suppli-

caçaõ , e todos veftidos conforme as fuás dignida-

des magnificamente. Montou ElRey em hum fer-

iTiOÍb cavallo caftanho , com manta de veludo ne-

gro , e os mais arreos
,
guarnecido tudo de paííà-

manes , e galoens de ouro j deulhe o edribo da par-

te efquerda o Eílribeiro mòr, e tendo maõ no da

direita Miguel Pereira Borralho , íeu Eftribeiro me-

nor 5 levava-o de rédea Dom Pedro Fernandes de

Caftro , na auíència do Conde de Moníanto , Al-

caide mor de Lisboa , a quem tocava. Hiaõ dian-

te a Cavallo os ÍLzys de Armas com fuás Cotas ri-

cas , e os Porciiiros da Cana com maças de prata

,
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afiim como haviaõ eftado no a61:o do juramento

;

fuftentavao a cauda da Opa roçagante , ou Manto
Real delRey , nas ilhargas dous Moços Fidalgos,

no meyo dos quaes hia o Camereiro môr , que tam-

bém os ajudava. Hia adiante o Condeílavel com
o eíloque dcfembainhado levantado , e o Alferes

môr com a bandeira Real , a pé , e defcobertos , e

na mefma fórma o acompanhavaõ os Grandes , Se^

nhores de terras , Alcaides môres , e Fidalgos , que

fe haviaõ achado no ado do levantamento , e jura-

mento. Na Praça do Pelourinho parou ElRey, e

ouvio huma Oraçaô ao Doutor Francifco Rabello

Homem , Vereador da Camera j e acabada ella

,

lhe entregou as chaves da Cidade o Preíídente do

Senado o Conde de Cantanhede , que ElRey to-

mou , e depois as deu ao meímo Conde. Na Ca-
thedral o Arcebifpo revertido de Pontifical , acom-

panhado do Cabido , com a Reliquia do Santo Le-

nho nas mãos , o veyo receber na entrada do ta-

boleiro da porta piincipal , e no ultimo degrao das

efcadas
,
que íbbem da rua , íè poz em huma al-

catifa huma almofada , em que ElRey ajoelhou

devotamente , e levantando-fe ,
acompanhado do

Arcebifpo , e Cabido
,
foy até o Altar môr , on-

de outra vez íe poz de joelhos , em quanto o Ar-

ceb!Íl:)0 diííè as Orações coftumadas , e lançou a

bençaõ. Havia na Igreja diveríbs Coros de Mu-
fica. Voltou ElRey da Sé ao Paço entre vivas

,

e lagrimas de goílo , de hum numeroíb concurfo ^

repe-
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repetindo-íè o applaufo , e geral contentamento do

povo ,
defprezando todos os perigos , com que o

podia ameaçar hum Rey vifinho , e poderoíb j

com a juftiça da caufa , que defendiaõ , como bem
moftrou depois o tempo.

Antes de darmos noticia dos negócios inter-

nos, a que ElRey logo fe applicou com grande

efficacia, he precifo referirmos como a Rainha D.
Luiza Francilca de Guímao fua mulher , fe traní-

ferio de Villa-Viçofa a Lisboa. No dia de Natal

pafíbu ElRey a Aldeã Gallega a efperar a Rainha,

à qual acompanhavaô o Marquez de Ferreira
,
que

havia partido a bufcalla, D. Vafco da Gama, Con-

de da Vidigueira , e D. Francifco Coutinho , Con-

de de Redondo , e outros. Elegeo a Rainha por

fua Camereira môr a Marqueza de Ferreira , como
já diííèmos 5 nomeou ElRey por feu Mordomo
môr a D. Sancho de Noronha , Conde de Odemi-

ra , e para Eftribeiro môr a D. Luiz de Noronha

;

e a Pedro da Cunha
,
que era íêu Trinchante , fez

ícu Veador. Entrarão os Reys em Lisboa com
novos vivas , e geral contentamento

,
porque era

grande o gofto ver os Reys em idade florente , e

a íua familia florecida de tres herdeiros , o Principe

D. Theodofio , a Infanta D. Joanna , e a Infanta

D. Gatharina. Nomeou logo a Rainha por Aya
do Principe , e Infantas a D. Marianna de Lencaí^

tre, viuva de Luiz da Sylva , Vedor da Fazenda,

e do Confelho de Eílado , e oníou-fc o Paço das

mais
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mais illuftres , e fermofas Damas da Corte , e dos

meninos de igual qualidade.

A 7 de Dezembro chegou a noticia a Ma-
diid de fer acclamado o Duque de Bragança Rey
de Portugal , avifo

,
que havia mandado o Corre-

gedor de Badajoz ;
porém taõ confufamente

, que

fó fervio para defpacharem Correyos a diverfas par-

tes , e ao Emperador de Alemanha pedindolhe fe-

guraííe a peííòa do Infante D. Duarte. O Secre-

tario Diogo Soares defpedio hum confidente a Lií^

boa para que o inftruiíle , do que íê pafiava
j
porém

tanto que chegou
,
foy prezo , e manifeftando o

motivo da jornada , o íbltaraõ íem caftigo. Cau-
fou mayor confufao na Corte de Madrid chegar a

ella o Conde de Figueiró
,
que partira de Lisboa

nos últimos dias de Novembro , íêm noticia algu-

ma da acciamaçao. Conta-íè fer eflranho o mo-
do de manifeftar o Conde Duque a feu Rey a per-

da de Portugal. Entrou (diíTeraõ) pedindolhe al-

viçaras da nova
,
que lhe levava

,
porque naquelle

dia tinha Sua Mageftade mais hum grande Eftado,

que era o de Bragança , dentro de Heípanha
,
que

poífuir , ou dar , como foííè íêrvido. Deíla for-

te era dominado ElRey Dom Filippe , de natural

manfiííimo , dos artifícios do Valido. Tanto,
que na Corte fê rompeo efta noticia , os Fidalgos

Portuguezes
, que nella fe achavaõ , fe offerece-

rao a ElRey para a conquifta de Portugal ; os

mais delles com o coração na defenfa da Patri-i

,

como
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como depois , paíTado pouco tempo , o juíliíica-

raõ.

Parecenos dizer também como íe achava o
Reyno quando ElRey D. Joaõ entrou a reynar.

Do Eílado da índia era Vice-Rey JoaÕ da Sylva

Tello e Menezes , Conde de Aveiras 5 no Brafil

governava o Vice-Rey Dom Jorge Mafcarenhas

,

Marquez de Montalvão j em Africa
, governavao

•as Praças de Ceuta D. Francifco de Almeida 5 Tan-

ger D. Rodrigo Lobo da Sylveira , Conde de Sar-

zedas 5
Mazagaõ Martim Correa da Sylva

, cujo

pay Henrique Correa governava o Reyno do Al-

garve 5 a Ilha da Madeira Luiz de Miranda Henri-

ques , Senhor de Ferreiros , e Tendaes j a de S. Mi-

guel o Conde de Villa-Franca, Donatário daqueíla

Ilha j a de Cabo Verde Jeronymo Cavalcanti de

Albuquerque ;
Angola Pedro Cefar de Menezes;

e aííiftiaõ nas Prefidencias , o Bifpo Inquifidor Geral

D. Francifco de Caílro no Confelho Geral do San-

to Officio 5 no Defembargo do Paço o Arcebifpo

de Braga D. Sebaftiaõ de Mattos de Noronha na

Meíâ da Confciencia , e Ordens , D. Antonio de

Ataide , Conde de Caftro Dairo j no Senado da

Camera D. Pedro de Menezes , Conde de Canta-

nhede ; na Miíêricordia Dom Manrique da Sylva

,

primeiro Marquez de Gouvea
, que iendo Gentil-

homem da Camera delRey D. Filippe IV. achan-

do-íê na Mefa da Mifericordia no tempo
,
que El-

Rey D. Joaõ foy acclamado , e levando-íêlhe efta

noticia,
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noticia , tirou logo a chave , e a meteo na algibei-

ra j e perguntandolhe os companheiros , o que ha-

via5 de fazer ,
reípondeo : O (jue nos mandarem , e

foy grande fervidor delRey
,
que o fez feu Mor-

domo mor , e do Coníelho de Eftado , lugares,

que já tinha , e Preíidente do Paço 5 e regia a

Metropohtana Igreja de Lisboa o Arcebifpo Dom
B-odriíio da Cunha.

Naõ convém menos à Hiftoria a memoria dos

Príncipes, que na Europa dominavaô. Occupava
a Cadeira de S. Pedro o Papa Urbano VIII. poí^

íuia o Império o Emperador Fernando líl. reyna-

va em França ElRey Luiz XIII. chamado o Juf-

to
i em Hefpanha El Rey D. Filippe IV. a quem

os íeus appeiiidaraõ o Grande , em Inglaterra EI-

Rey Carlos I. em Suécia a Rainha Chriftina , filha

do grande Guilavo Adolfo, em Dinamarca ElRey
Chriíiiano IV.

A efte mefmo tempo fe achavaÕ em CaíleI-
'""^''^

Ia, e fora do Reyno, muy grandes Senhores, e Fi-

dalgos principaes , a faber : Dom AíFoufo de Len-

caílre
,
Marquez de Porto-Seguro , Commendador

mor de Santiago , D. Joa5 Coutinho
, Arcebifpo

de Évora, D. Lourenço Pires de Caftro , Conde
de Bailo

, Diogo Lopes de Soufa , Conde de Mi-
randa , D. Francifco de Vafconcellos , Conde de

Figueiró, D.Jeronymo de Ataíde, Conde deCaí^

tro-Dairo , D. Gregorio de Caílellobranco , Con-

de de Viiia-Nova , D. Luiz Henriques, Conde de

Tom- VII. P Villa-
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Villa-Flor; Luiz Carneiro , Conde da Ilha, Dom
Miguel de Noronha, Conde de Linhares , D. Fran-

ófco de Caflellobranco , Conde de Sabugal , e Mei-

rinho môr , Francifco Pereira Pinto , eleito Eilpo

do Porco , D. Bernardo de Ataíde , eleito Bilpo de

Portalegre , D. Luiz de Lencaftre filho do Duque
de Aveiro , os quaes todos fe achavaõ em Madrid.

D. Manoel de Moura, Marquez de Caftello-Ro-

drigo , Embaixador em Roma , Dom Francifco de

Mello, Embaixador em Alemanha
, D.Joaõ Perei-

ra , Conde da Feira , fervindo em Planeies , Felix

Machado da Sylva , Senhor de Entre Homem , e

Cavado, Marquez de Monte-Bello , Antonio de

Magalhaens , Senhor da Ponte da Barca , D. Fran-

cifco Manoel , D. Filippe da Sylva irmaõ do Mar-
quez de Gouvea , em Flandes ; D. Manoel de Caí-

tro , D. Francifco de Azevedo e Ataide, D. Lopo
de Menezes , e Teu irmão D. Bernardo de Menezes,

Martim Aífoníb de Ataide , D. Francifco de Sá

,

D. Francifco Mafcarenhas , e D.JoaÕ Mafcarenhas

íêu filho, Francifco Furtado de Noronha, Luiz de

Miranda Henriques, Francifco de Vafconcellos , e

feu filho Bartholomeu de Vafconcellos , D. Fra-

dique da Camera irmaõ do Conde de Villa-Fran-

ca , D. Fernando de Noronha, e D. Jeronym^o de

Noronha filhos do Conde de Linhares , Francfco

Moniz , Senhor de Angeja , D. Alvaro C outinho,

Senhor de Almourol , D. Francifco Li^iz de Len.

calire , Commendador mòr de Aviz , Dcm Simão

Mafca-
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Mafcarenhas filho do Marquez de Montalvão , em
Catalunha 5 D.Alvaro de Mello, Henrique de Sou-

ía , e leu irma5 Luiz de Soufa filhos do Conde de

Miranda, D. Theotonio Manoel , D. Joaô Soito-

mayor, D. Antonio da Sylveira, D. Diogo Lobo,
Prior mòr de Palmella , Afíònío Furtado de Men-
doza , Dea5 da Sé de Lisboa

,
Diogo de Soufa,

Chantre de Lamego , D.Joaõ de Soufa, Antonio

de Soufa, D.Joaõ de Gaílellobranco filho do Con-

de de Sabugal, D.Jorge Manoel, AfFonfo de Lu-
cena filho do Secretario de Eítado Francifco de

Lucena , Gil de Goes da Sylveira , Dom Luiz de

Soufa , Conde do Prado , D. Alvaro de Ataíde fi-

lho do Conde da Caílanheira D. Antonio de Ataí-

de , Duarte de Albuquerque Coelho , Senhor de

Pernambuco , D. Sancho de Faro
, Jorge Furtado

filho de Lopo Furta Jo , Pedro Jaques de Maga-
Ihaens , Dom Jorge Henriques , Eftevaõ de Brito,

Damião de Soufa de Menezes com dous filhos

,

hum filho do Eftribeiro , D. Diogo Lobo filho do
General , D. Thomás feu irmaô

,
Diogo de Freitas

Mafcarenhas , Almirante , D. Rodrigo
, Joaõ Ro-

drigues de Vaíconcellos , Conde de Caftello-Melhor,

D. Luiz de Abranches filho de D. Antão de Alma*
da, Antonio de Mello íilho de Martim AíFonfo de

Mello , Dom Rodrigo Lobo , dos quaes muitos íe

achavaÔ em índias ; D. Joaõ Tello de Menezes,
Dom Francifco Mafcarenhas , e outros muitos em
Flandes , e Catalunha

, que paílavaõ de quatro mil

Tom.Vn. P ii as
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as peíToas de diftinçaõ, que fe achavaÕ fora do Rey-
no. Sobre a liberdade de todos foy mandado a Ma-
drid D. Pedro da Motta , Mordomo da Duqueza
de Mantua

,
que naõ voltou. Quaíi todos eftes

Grandes Senhores , e Fidalgos , fe reílituiraõ com o
tempo ao Reyno , conforme o permittio a occa-

fiaÕ , e alguns com gi andes trabalhos , vencidos

com leal conftancia.

Memorias do tempo Naõ dilatou ElRey cm nomear Miniftros pa-
imprciias em 1640. j-^ q governo , e para o delpacho de todos os dias

,

ao Arcebifpo de Li.^-boa , o Vifconde D. Lourenço

de Lima , e o Marquez de Ferreira , e depois o Mar-
quez de Gouvea. Nomeou para o Confelho de

Eílado , além dos referidos , ao Arcebifpo de Braga

D. Sebaíliaõ de Mattos , o Inquifidor Geral Dom
Francifco de Caílro , o Marquez de Villa-Real D.
Luiz de Noronha

, que já na dominação de Caftel-

la tinhaõ eíte exercicio ; o Conde de Vimioíb , e

a D. Miguel de Portugal íèu irmaõ, D.Antonio de

Ataíde , Conde da Cafianheira , e Caftro-Dairo, D.

Jorge Maícarenhas
,
Marquez de Montalvão , D.

Miguel de Almeida , e Henrique Correa da Sylva.

Para o Conlelho de Guerra foraõ nomeados Jorge

de Mello 5 General das Galés , D. Jofeph de Me-
nezes 5 Antonio de Saldanha

, JoaÔ Pereira Corte-

Real, Fernão Telles, e feu irmaô Antonio Telles

da Sylva , Mathias de Albuquerque Coelho , Fer-

não da Sylveira, Martim Afíbnío de Mello, Dom
Vafco Mafcarenlias , Conde de Óbidos , D. Alva-

ro
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ro de Abranches , e D. Gí;fti.Õ Coutinho : efles úl-

timos quatro foraÔ encarregados de outros póílos,

como abaixo íe dirá
,
pelo que naõ aíTiftiaõ ao deí-

pacho.

Para o íiipremo Tribunal da Mefa do Deíem-

bargo do Paço também nomeou Prefidente, que

foy o Vifconde de Villa-Nova de Cerveira , e por

Miniíiros a Sebaftiaõ Cefar de Menezes , do Con-

felho Geral do Santo Officio , D. Rodrigo de Me-
nezes irmaô do Conde de Cantanhede , o Doutor

Joaõ Pinto Ribeiro , o Doutor Franciíco de An-
drade Leitão , e o Doutor Antonio Coelho de An-

drade. Para a Caía da Supplicaçaõ foy nomeado
Regedor o Conde de S. Lourenço Pedro da Sylva,

e Governador da Relação do Porto Joaõ Gomes
da Sylva , e Prefidente da Meia da Coníciencia , e

Ordens D. Carlos de Noronha. Para Védores da

Fazenda D. Miguel de Almeida , e Henrique Cor-

rea da Sylva , e Contador mor o Doutor Joaô Pin-

to Ribeiro. Ordenou huma Junta para o provi-

mento das Provincias , a faber : D. Vaíco da Ga-
ma, Conde da Vidigueira , D. Joaõ de Menezes

,

Rodrigo Botelho , do íeu Confelho da Fazenda,

Pedro Vieira da Sylva , leu Procurador da Fazen-

da , e D. Pedro de Menezes , Conde de Cantanhe-
de

, que nella prefidia , e por Secretario Affonfo de

Barros Caminha , Eícrivaõ da fua Fazenda. Entaõ,

depois das Cortes , teve principio a Junta dos Tres

Eftados, como adiante diremos.

Era
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Era o principal cuidado delRey a defenfa do
Reyno, e allim tratou logo de nomear Generaes,

e Cabos para as Píovincias. Elegeo para Capitão

General de todo o Reyno a D. AfFonfo de Portu-

gal, Conde de Vimioíò , em quem concorriaõ ex-

cellentes partes por fer dotado de valor, de juizo,

e de eleição
j
porém naõ chegou a gozar as ^rrandes

preeminências deite poílo, porque o Secretario

Francifco de Lucena , mudando o animo delRey

,

lhe aconfelhou
,
que naõ era jufto antepor com à)^-

ferença tao defigual hum Vaflallo a tantos bene-

méritos , a quem devia iguaes finezas. Paíí()u a El-

vas a exercitar o feu porto na Província de Alente-

jo , e para a mefma Praça foy mandado Mathias de

Albuquerque com o titulo de Governador das Ar-

mas , em que fuccedeo ao Conde , onde tinha por

Fronteiro ao Conde de Monte-Rey, que aíTiftia em
Badajoz. Ao Reyno do Algarve fe mandou por

Governador, e Capitão General ao Conde de Óbi-

dos D. V^afco Mafcarenhas, que fez afua refidencia

em Caftro Marim , Villa fronteira de Ayamonte
,

onde aíTiftia como Governador General das Coftas

de Andaluzia o Duque de Medina Sidónia com o

^larquez da mefma Villa , e outros Senhores. D.

Alvaro de Abranches foy mandado governar a Bei-

ra com patente de Capitaô General , e fez a fua

reíidencia em a Villa de Pinhel , tendo por aquella

parte vifinho o Duque de Alva. Entre Dou o , e

Minho fe encarregou ao General D. GaftaÕ Couti-

nho ,
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nho ,
cjue aíTiília em a Villa de Valença , fronteira

de luy do Reyno de Galliza
,
que governava o

Marquez de Val Paraifo. Traz dos ^lontes fe di-

vidio em dous Fronteiros mores
,
Ruy de Figueire-

do ,
que afiiília em Chaves , e Francifco de Sam-

payo em Viila-Flor.

O Gallello de Lisboa , em que pertendeo fi-

car D.Alvaro de Abranches, por ter tomado poíle

delle em nome delRey no dia , em que o evacua-

rão os Cafleihanos ,
ElRey o confirmou ao Conde

deMoníànto, como cargo hereditário da Tua Caíâj

a Fortaleza de S. Giaõ íè encarregou a D. Jofeph

de Menezes , e por feu Tenente Luiz de Lomba
de Araujo j a Praça de Cafcaes a Martini AfToníb

de Mello , de donde depois foy governar as Armas
da Provincia de Alentejo , e por Meílre de Campo
a Francifco de Madureira ; 2l Torre de Belém a An-
tonio de Saldanha , e por feu Tenente Jacintho de

Sequeira 5 a Torre da Cabeça Secca S. Lourenço
ao Capitão Rolaõ , e por feu Tenente Bernardo

Botelho 5 a Torre Velha a feu Capitão mor Ruy
Lourenço de Távora j em Peniche o Conde de

Atouguia j no Caflello de S. Filippe de Setuval D.
Noutel de Caftro , e a Fortaleza do OutaÕ na meí^

ma Villa a Antonio de Moura 5 e no Reyno do
Algarve a de Sabres a Francifco Ribeiro 5 ncCaí^
tcllo de S. Joaõ da Foz na Cidade do Porto o Con-
de de Penaguião , ftu Donatário D. Frrrcifco de

Sá de Menezes j emVianna Manoel Telles irmaõ

do
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do Conde de Unhaõ j em a Praça de Olivença o
Meftre de Campo Francifco de Mello , e lhe fucce-

deo Rodrigo de Miranda Henriques j em Caftello

de Vide D. Nuno Mafcarenhas j em Serpa Manoel
de Mello em lugar de feu pay Luiz de Mello , Por-

teiro mor ; para Beja foy mandado por Meftre de

Campo D. Francifco de Souía , fobrmho , e herdei-

ro do Conde de Prado , e à fua obediência os Luga-
res vifinhos

5
para Moura o íèu Alcaide môr Luiz

da Sylva 5 e em Mourão Francifco de Mendoça
Furtado filho do Guarda môr da Peííòa Pedro de

Mendoça 5 na Praça de Campo Mayor Fernão de

Lima por Pedro de Alcaçova j as Comarcas da

Guarda , e Caftello-Branco D. Fernando de Mene-
zes ; na Villa de Monção , e íêus contornos Dom
AíFoníb de Menezes à ordem de Gaftaõ Coutinho

j

Coimbra, e fua Comarca aGaípar de Brito, aquém
fuccedeo D. Luiz de Almada na Capitania môr de

Coimbra
5
para Buarcos foy mandado Gonçalo da

Cofta Coutinho ; e para a Guarda Pedro de Melioj

para Alcoutim Fernão Pereira \ em Lamego ficou

Bernardo Correa de Lacerda em lugar de D. Go-
mes de Mello

,
Capitão , e Alcaide môr da mefma

Cidade. Nos Terços ,
que vagarão , entrarão no

de D. Miguel de Almeida D. Francifco de Noro-

nha , e no de Henrique Correa da Sylva Antonio

de SalJanha , e no de Martim AfFonfo de Mello D.
Antonio Tello , a quem fuccedeo Ruy de Moura
Telles , e o Generalato das galés fe deu a Jor^e de

Mello
j
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1

Mello ; e no Reyno fe mandarão levantar quatro

Terços , a Coimbra foy D. Antonio Luiz de Me-
nezes , D. JoaÔ de Souíli a Thomar , D. Joaõ da

Coíla a Évora , e o Balio de Acre Braz Brandaô ao

Minho. Eíles foraõ os primeiros Generaes , e Ca-

bos , que no anno de 1641 começarão a contraftar

o grande poder dos Caftelhanos , a que fe feguiraô

outros muitos
,
que deixarão gloriofo nome à pof

teridade.

Convocou ElRey Cortes para o dia 2% de

Janeiro do referido anno de 1641 na Cidade de Lis-

boa , e concorrerão todos os Povos por Teus Pro-

curadores das Cidades , e Villas do Reyno
,
que

tem voto nellas. Juraraô os Tres Eftados do

Reyno a ElRey por legitimo Senhor deftes Rey-
nos , e por Principe, fucceíTor feu , ao Principe D-
Theodofio. Dom Manoel da Cunha , Bifpo de El.

vas, em humd eloquente Oração reprefentou a El-

Rey o amor dos Povos , e a eftes a magnanimida-

de , e reíbluçaõ delRey em os querer defender , e

amparar. Seguio-fe o juramento, em que fe obfer-

varaõ todos os eílylos antigos. No dia feguinte,

em que foy a primeira propoíiçao das Cortes , orou

fegunda vez o Bifpo D. Manoel da Cunhi , o qual

referio, que ElRey havia por levantados todos os

tributos impolos por ElRey de Ca tella : difcorrco

o Bifpo compropriedade fobre a uniuõ , e defintc-

reiTe particular, e que ElRey deixava à eleição dos

Tres Eftados do Reyno os meyos para a fua defen-

Tum.VlI. Q fa,
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fa , ofíèrecendo para o di/pendio da guerra todas as

rendas do Património Real
,

exceptuando huma
curta porção para a Cafa Real , e todas as joyas,

e prata lavrada ,
que havia no Thefouro da Cafa de

Bragança. A eíía Oraçaô refpondeo o Doutor

Francifco Rabello Homem, Vereador da Camera,

por parte dos Povos , em que rendeo as graças a EI-

R ey de anticipar aos Povos a mercê de lhe levan-

tar os tributos , os quaes em gratidão de taõ fingu-

lar beneficio, lhe oífereciaõ as vidas, e fazendas pa-

ra defenía , e íègurança do Reyno. Acabado o

ado das Cortes , mandou ElRey
,
que os Tres Eí^

tados íe ajuntaílèm divididos , em S. Domingos o

Ecclcfiaftico , a Nobreza em Santo EIoy , e em S.

Francifco os Procuradores dos Povos j onde de-

pois de diverfas conferencias , concordarão nos ílib-

fidios para a deíj^eza da guerra.

Entre os negócios do novo reynado , o que

pedia mais prompto remédio era o aviíàr ao Sere-

niííimo infante Dom Duarte, irmaÕ delRey,com
tanta anticipaçaõ

,
que chegaílè primeiro a noticia

da refiituiçaõ de Portugal ao Infante , do que aos

Miniílros deCaílella, que refidiaõ na Corte doEm-
perador Fernando III. em cujos Exércitos o Infan^

te íèrvia. Eíte era o primeiro negocio do cuidado

delRey, avifar doíeu reynado a feu irmaõ. Porém
chegou ao Miniílro de Caftella primeiro o avifo da

Acclamaçaõ
,
que ao Infante

,
porque a fua defgra-

ça f()y n.ayor
,
que a meíl-na prevenção

3
porqus

como
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como moftrou a experiência
,
que ou fe retardara

na execução , ou no modo
j
porque defnachados os

avifos por Flandes
,
Hamburgo , Hollanda , e Ve«

neza , todos forao perdidos , tal vez ,
que por na5

fe reduzirem tantas Cartas miííivas a menos Envia-

dos
,
que como Cartas vivas pudeííem calar , ou

dizer o fucceílo ,
íêgundo a occaíiaõ o pediííè j mas

por acafo o alvoroço , mais que a malícia, foy o

culpado nefta inadvertência , que depois com outra

mayor foy punida como maldade , e naô como ad-

vertência. Em Lisboa fe attribuio à omiílliõ do Se-

cretario Francifco de Lucena
,
querendo-fe dar an-

ti^a origem a eíle defconcerto , que nafcia fer mal

affcdo ao Infante. Porém outros também chega-

rão a proferir houvera deícuido em ElRey , íem

razaô , com que fe coíluma julgar de ordinário de-

pois dos fucceííbs ; mas he certo , que foy fatal a

deígraça
,
que fe armou contra o innocente Lifan-

te : e por iílb nefte tempo o tinha attento o íèrvi-

ço do Ceíar, e aquartellado no Paiz de Franconia,

diílante da Corte Imperial , e por efta caufa do

commercio , para que defarmados todos os inftru-

mentos da fua liberdade ,
pereceíTe com horrivel , e

infame nota dos motores de hum taô indigno ne-

goceado , como já deixámos referido no Capitulo

XIX. do Livro VI.
Nao era de m^nor confideraçaõ

,
que impo»*-

tancia , a matéria das Embaixadas
5
poiém como

ellas Çz exp.-ídicaõ taô próximas ao fucceílo , nao

Tom.VIL Q^ii houve
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houve lugar de procurar mais fufficiencia em al-

guns eleitos
,
que a fidelidade. Era a diveríaõ da

guerra de Catalunha huma das mais importantes

íeguranças do Reyno : pelo que mandou ElRey
íiquella nova P^epublica ao Padre Ignacio Mafca-

rcnhas da Companhia dejefu, irmaÕ do Conde de

Santa Cruz
,
Religiofo , em quem concorriao vir-

tudes , e letras
,
acompanhado do Padre Paulo da

Coíla. Aceitarão os Deputados a Embaixada, e

voluntariamente aceitarão a confederação com Por-
Franco na Relação def-

t^aal. Ao mefmo tcmPO maudou por Embaixa-
ta Embaixada impreíia t»

i tv/t n
«111642. dores para França a rranciíco de Mello , Montei-

ro mor , e ao Doutor Antonio Coelho de Carva-

lho ,
Deíembargador do Paço , e por Secretario da

Embaixada a Chriílovaõ Soares de Abreu , Deíem-

bargador do Porto. Partirão de Lisboa a 28 de Fe-

vereiro, chegarão a Rochella a 5 de Março, aon-

de forao recebidos do Graõ Prior de França, da

Ordem de S. Joaõ , Governador daquella Cidade,

com efpeciaes demonílrações de afrabilidade , e

grandeza. Chegando a Orleans , mandarão o Se-

cretario Chrifiovaõ Soares dar noticia a ElRey da

fua chegada, e duas legoas antes de chegar a Pariz

acharão ao Secretario com huma Quinta prevenida

por ordem dei Rey. Meya legoa antes de Pariz

os efperava o Marichal de Chatillon , e outras peí^

foas principaes , com os coches delRey: em hum
vinha o Duque de Chevreufe , e nelle os recebeo

,

e os conduzio a S. Germain j onde ElRey aíTiília.

Em
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Em 25 de Março tiveraõ audiência delRey Luiz

XIII. e do Cardeal de Richelieu
,
primeiro Minif-

tro daquella Monarchia
,
que os tratou com agra-

dáveis demonftrações de aíFe£í:o, e exceíííva corte-

zia. Tiveraõ audiência da Rainha , e depois de

varias conferencias ajuftaraõ hum Tratado entre

huma , e outra Coroa de paz perpetua , em que af-

lèntaraô ambos os Reys de naô ajudar aos inimi-

gos de qualquer delles com gente , dinheiro , mu-
nições , ou navios , deixando hvre aos Hollandezes

entrarem neíla confederação ,
quando a noticia del-

ia lhe pareceííè conveniente. Qiie a guerra a El-

Rey de Caftella fe faria com todo o vigor , e por

todos os caminhos , que fe oífereceííèm. Que El-

Rey Chriftianiííimo fe obrigava a mandar a Portu-

gal vinte navios nos últimos do mez de Junho íê-

guinte
,
para íe unirem a outros tantos deiRey de

Portugal
, efperando-fe

,
que os Eílados Geraes os

auxiliaííèm com igual numero. E que aquella Ar-

mada intentaria tomar a frota da nova Hefpanha

,

e procuraria fazer todo o damno
,
que fofíe poííi-

vel nos portos , e navios de Caftella , íèndo dividi-

dos igualmente os intereííès. Qtie íê continuaria

o commercio entre os deus Reynos na meíma for-

ma , que no tempo dos antigos Reys de Portugal.

E que ElRey ChriílianiíTimo permittiria, que pu-

deííèm livremente os navios Portuguezes comprar
nos íeus portos toda a íbrte de munições de guer-

ra , e boca
, que lhe foíiem neceííàrias. Concluí-

do
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Prova num. 6. ?i^\m eíle Tratado , fe deíííediraõ os Embaixa-

Prova num. 7. dores com Cartas para ElRey , e voltarão a Por-

tugal na Armada , que veyo a Lisboa , de que era

General o Marquez de Berzé , fobrinho do Car-

deal Richelieu.

Haviao íahido de Lisboa no mefmo dia
, que

os Embaixadores de França, os que ElL^ey man-
dou a Inglaterra

,
que forao D. Anta5 de Almada

,

e Franciíco de Andrade Leitaô , Defembarp-ador

do Paço , e por Secretario da Embaixada Antonio

de Soufa de Macedo , e a 7 de Março chegarão a

Plemut, feflênta legoas de Londres, para onde par-

tirão , adiantando-fe o Secretario a pedir licença a

ElRey para entrarem na Corte. Intentou emba-

raçalla Dom AíFonfo de Cardenas , Embaixador de

Caílella
,
porém o Conde de Pembrave o atalhou

com ElRey
,
que determinou

,
que entraflem com

a folemnidade coílumada , e permittida aos mayo-
res Soberanos de Europa , havendo pedido primei-

ro , como fatisFaçaõ da faa curiofidade , a Anto-

nio de Soufa
,
que lhe declaraííè por hum papel o

direito, que ElRey D. João tinha à Coroa de Por-

tugal , o que Antonio de Soufa fez logo com tanta

elegância , e clareza
,
que nao fó lhe moílrou o in-

contraftavel direito delRey D. [oao, mas a tyran-

nia de Ciftella. Depois eftando no mefmo Rey-
no imprimio em Londres no anno de 1645 aquella

fua eílimidiílima Obra de ÍAifitanui hihcrata , em
que diíFufd , e egregiamente moRrou quam claro

era
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era o direito delRey D.Joaõ. O Embai^íador de

Caftella vendo defvanecida a fua pertençaõ , fahio

da Corte , e os noííbs a 7 de Abril íízeraô a ília en-

trada, e foraõ recebidos delRey com demonílra-

ções de alegria , achando o mefmo agrado na Rai-

nha Henriqueta Maria , a qual era irmãa delRey

de França. ConferiraÕ com os Miniftros
,
que íe

lhe deraõ , e ajuftaraô o Tratado de huma paz per-

petua para , e íeus defccndentes : que os léus

VaflàlJos coníervariaõ hum amigável trato , e com-
mercio: que poderiaõ os Portuguezes comprar mu-
niçoes em Inglaterra, e os Inglezes terem liberda-

de de poderem paíTar a fervir na guerra em Portu-

gal. Concluido o Tratado, voltarão os Embaixa-

dores para Lisboa , ficando em Londres Antonio

de Soufa de Macedo , Secretario da Embaixada 9

encarregado dos negócios , e depois foy Embaixa-

dor delRey na mefma Corte.

No mefmo dia , que fahirao do porto de Lis-

boa os Embaixadores para França , e Inglaterra

,

deu à vela para Hollanda o Embaixador TriítaÕ de

Mendoça , levando por Secretario da Embaixada

a Antonio de Soufa Tavares, Miniílro de letras, e

tanta fufficiencia
,
que íê entendeo podia fupprir a

falta de Luiz Pereira de Caftro , Chanceller da Ca-

fa da Supplicaçaõ, que fora nomeado para cem o
mefmo ca^ader, que TriftaÕ de Mendoça , o acom-
panhcr àquclla Corte , ao que com juílcs motivos

fe havia efcufado. Fcy o Embaixador recebido

corn
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com toda a folemnidade , e com grande íluisfaçao

de vcrení o formiduvel poder de Hefpanha dimi-

nuído, e o Throno de Portugal occupado pela Se-

reniíílma Cafa de Bragança. He de íaber
,
que no

tempo da dominação de Caftella , fe haviaõ os Hol-

landezes apoderado de diverfas Conquiftas do Rey-
no de Portugal, como na índia de Malaca, e na

Ilha de Ceilão das Fortalezas de Ncoiimbo , e Ga-
le , e já haviaõ em diverfas partes edificado Forta-

lezas , e Povoações. No Brafil occupavaõ Per-

nambuco , Paraiba , Rio Grande , Ciará , as lllias

de Tamaracá , e de FernaÕ de Noronha : e para a

parte do Sul Porto Calvo , e Sageripe. Haviaõ

formado huma Companhia , em que eraõ intereííà-

das as peííòas de mayor poder dos Eftados , íên-

do grande a utilidade daquelle commercio , que os

obrigava a quererem confervar aquellas Conquií^

tas
,
que poíTuiaõ íêm mais direito, que da ufurpa-

çaÕ, com que delias fe fizeraõ Senhores, approva-

da pelo filencio dos Miaiílros de Caftella, quanio

nas Leys de primeiro poíTuidor tocavaÕ de direito

a El Rey D. João, como judo poíTuidor do Rey-

no. Concluio o Embaixador huma tregoa por dez

annos entre Portugal , e os Eftados
,
que fe ajuda-

riaõ com tOvías as forças contra Caftella , e de to-

cos os feus VaíTallos , entendendo-fe efte Tratado

110 Brafil , e na índia , com outras condições pou-

co úteis ao Reyno j e que os Holbndezes míinda-

riaÕ ;i fua cufta huma Efquadra de vinte navios

para
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para íè unirem aos delRey , o qual poderia tirar

dos Eftados de Hollanda todos os Officiaes de guer-

ra , que lhe pareceílèm neceílarios , os quaes elles

mandariaõ à fua cufta , e íe obrigarão a foccorrer

em quanto eftiveííem em Portugal , e que da meí^

ma forte poderiaõ tirar de Hollanda todas as muni-

ções , e inltrumentos militares para a guerra. Deí^^.

te Tratado , diz o Conde da Ericeira D. Luiz de ta^ilado\^hTf.fí^,

Menezes, que fe fora manejado com mayor deílre-

za, era indubitável ,
que daquella paz fe coníegui-

riaõ mayores utilidades , e fe evitariaõ depois taõ

prcjudiciaes conrroverfias
, que foraõ caufa de in-

numeraveis damnos. Com eífeito os Hollandezes

mandaraõ a Lisboa a Armada., de que era Almi-

rante Arnaldo Cyíelis , que da parte dos Eftados

deu os parabéns a ElRey da fua exaltação ao thro-

no , revertido com o carader de Embaixador Ex-

traordinário. Na mefma Armada voltou a Lisboa

Triílaõ de Mendoça , trazendo dous Regimentos

de Cavallaria , e quantidade de Armas , e petrechos

de guerra ,
que foy o melhor efFeito da fua miííàõ

,

pela muita falta, que entaõ havia delias no Rey-
no.

Para a Embaixada de Dinamarca , e Suécia

deftinou ElRey a Francifco de Soufa Coutinho

,

fiel , e antigo fervidor íeu , em quem concorriaô

partes , e talento
,
que o habilitavaô para os mayo-

res negócios. Partio de Lisboa a i8 de Março em
hum navio de Dinamarca , levando por Secretario

Tom.VlL R da
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da Embaixada a Antonio Moniz de Carvalho, Def-

embargador da Relaçaô do Porto , e chegarão a 1

5

de Abril a Coppenhague , aonde forao recebidos,

e tratados magnificamente pelo Governador da-

quella Cidade , à defpeza delRey por efpaço de

hum mez , e conhecendo o Embaixador
,
que toda

aquella dilação íê havia gaftado em eícufas appa-

rentes
,
que nafciaõ das allianças

, que EIR ey de

Dinamarca tinha com a Caía de Auílria, e de de-

pendências , em que efiava com ElRey de Caftel-

ía , íe reíolveo o Embaixador em mandar a Anto-

nio Moniz, psra que claramente diíTeííè ao Gover-

nador
,
que elle tinha outros negócios importantes

em outras Cortes , e que aííím naô íè podia deter

mais na de Dinamarca : pelo que , ou pedia audiên-

cia , ou licença para íê aufentar. O Governador

ufando de humas defculpas frivolas, mas attentas,

diíT; , que feu Amo , ainda que defejava muito a

amifade delRey de Portugal , o embaraçavao algu-

mas difficuldades infuperaveis
,
pelos negócios da-

quella Coroa com adeCaílella: que feelle quizef-

íe conferir algum negocio, que ElRey lhe nomea-

ria Miniílro, com quem otrataííc, ao que ajuntou

muitas expreííbens corteze:?. O Embaixador lhe

mandou dizer, que elle naõ pei tendia mais, que a

audiência delRey, e que como lha naô permittia,

naõ tinha nada
,
que communicar aos Miniflros de

Dinamarca ; e que reconhecendo as efpcciaes hon-

ras, com que otinhaô tratado, as agradecia como
parti-
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particular , e naõ como Embaixador , e que aííim

Íq lhe permitciííè licença para fe partir : e que no
que tocava às ofFertas

,
que fe lhe propunhaô para

Portugal , elle deixara o Reyno de íjrte
,
que naô

neceííitava de ninguém para íe defender de íhus ini-

migos. Entendendo o Governador a jufta queixa

do Embaixador , íè declarou , dizendolhe
,
que El-

Rcy de Diiiamarca naõ podia na prefente conjun-

tura darlhe audiência, porque íerviria de pretex-

to para o Emperador romper com Dinamarca , e

íè perderem as dependências , que aquella Corte

tinha com a de Heípanha ; e com muitas razoens

pertendeo fatisfazer ao Embaixador , ao qual diííè,

que ElRey lhe rogava
,
que quizeííè ver o feu Cas-

tello de Fredehbourg, antes que íahiíTe deDinamar»

ca. No meíiTio dia foy à caía do Embaixador hum
Almirante

, que o havia levado de Portugal , a en-

tregarlhs da parte delRey dous mil cruzados
, que

recebera pela paílagem. Nao podendo o Embai-

xador vencer ao Almirante pela ordem
,
que tra-

zia , os mandou repartir pelos Officiaes , e Solda-

dos
, que o haviaô comboyado. No outro dia

,

co.iduzido do Governador
, foy aoCaftello dePre-

desbourg, onde foy recebido pelos principaes Se-

nhores da Corte , e andando divertido na excellen-

te fabrica do Caílello , e no rico adorno , com que
fe compunha o Palacio de fmgulares eílatuas , e
pinturas, neíle tempo teve noticia, que ElRey o
eíp irava para lhe fallar. Foy logo o Embaixador

Tom.VII. R ii a buf-
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a bufcallo , e foy recebido com as mayores demonf-

traçoes de aííàbilidade. ElRey lhe pegou na maô

,

e lhe repetio o meíino , que o Governador lhe dif-

fera , a que o Embaixador fatisfez com reípeito

,

dizendo ,
que tantas demonftraçÕes , como elle

experimentava da benignidade de Sua Mageftade

,

agradecia como favores particulares à fua peíToa

,

vifto negarlhe a audiência publica. Convidou El-

Rey a jantar ao Embaixador, e ficando aquelle na

cabeceira da mcfa , o poz à fua maõ direita , e

da efquerda 20 Secretario da Embaixada , feeruia-íe

João de Rochas de Azevedo , cunhado do Embai-

xador, que o acompanhou nefta jornada, o Conde
de Val de Mar , filho delRey , o Governador de

Coppenhague , e o Secretario de Eílado. Durou
largas horas a meia , aííi ilida dos Senhores da Cor-

te , e dos Muficos da Capella delRey , que canta-

rão papeis Italianos
j
ElRey bebeo àíàude delRey

de Portugal , e perguntou ao Embaixador ,
que ida-

de tinha ElRey , e quantos filhos: acabando-íê a

mefa 5
ElRey fe levantou, e o Embaixador fe def-

pedio com as mefmas ceremonias, uíàndo ElRey
de Dinamarca com o Embaixador até o fim , das

mais exceííivas expreíToens
,
que cabiaõ na benigni-

dade. Como Francifco de Souía efiava encarrega-

do da Embaixada de Suécia , defte lugar continuou

a jornada para aquelle Reyno, onde mandou logo

pedir licença à Rainha para entrar na fua Corte.

Foy grande a fatisfa'^aõ , e goílo
,
que a Rainha

moftrou
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moílrou deíla Embaixada , ordenando
,
que foíiè o

Embaixador tratado pelos Lugares, donde paíTaíIe,

magnificamente j e afiim em as Provincias de Smo-

landie
,
Oftrogothie , e de Sudermanlandie ,

foy re-

cebido com as mayores honras. Chegou h Cidade

de Stochkolm , Corte da Rainha , e logo foy vili-

tado da fua parte , e elle em breve íe poz prompto

para fazer a fua entrada publica. Foy conduzido

em hum coche da Rainha com hum Senador , e

Mordomo do Paço , ao qual feguiaô todos os dos

Embaixadores
,
que refidiaõ naquella Corte , e de

toda a principal Nobreza : defía forte , com todas

as ceremonias da mayor cfíentaçaõ , entrou no Pa-

ço. Achou a Rainha Chriílina, que naÕ contava

mais que quinze annos , (viva imagem de íeu he-

róico pay o grande Guftavo Adolfo ) aííiftida de

cinco Miniflros eleitos para a regência do Reyno
5

tinha junto da tarima da parte direita as Princezas

fuas primas , filhas do Conde Palatino de Deux-
Ponts , e mais diftantes as fuas Damas , e os Senho-

res da Corte. Tanto
,
que o Embaixador appare- ^ ^ , ^ ^ „ , ,

.
1 T» •

I
Pufendorf Be Rchm a

ceo a porta da ante-camera , íe levantou a Kamha , Caroio Gíijta-vo Sue.

e dando tres pafibs, lhe fez huma pequena inclina- ^''^ ^^&^3^^^^^'p^6'9^

<;2íÕ, O Embaixador, depois de fe haver coberto,

deu a Embaixada em Latim
,
que ella entendeo

perfeitamente : o Grao Chsnceller do Reyno ref-

pondeo ao Embaixador , aíTegurandolhe o quanto

eftimava a Coroa de Suécia contratar huma foli-

da alliança com a de Portugal. Paííàda a audiên-

cia
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cia publica ,
começou logo a negociação

,
para

que conduzio muito o Barão de Rotte , Embaixa-

dor delRey ChriftianiíTimo naquella Corte. O Grao
Chanceller foy nomeado Miniílro da conferencia,

a que aíTiíliaõ dous Senadores, e tiveraõ ellas pou-

cas controverfias
,
porque eftavao unidas as vonta-

des j concluindo finalmente hum Tratado de aliian-

ça em cinco artigos na lingua Latina, que conti-

nhaõ obfervarfe entre as duas Nações igual corref-

pondcncia , e livre commercio em todos os porcos

Prova num. 8. de hum , e outro Reyno. Concluído o Tratado,
Prova num. 9. recebeo o Embaixador as Cartas da Raii^ha de Sué-

cia para ElRey de Portugal , o qual atraveflundo

as Províncias de Uplandie , de Veíminie , de Neri-

cie, e de Veftrogothie , era todas foy tratado pela

deípeza do Reyno. Concedeolhe a Rainha tres

navios de guerra , em que pudeííè conduzir artilha-

ria , armas , e munições , para o que logo fez pagar

feis mil efcudos
,
fegurando o mais em certo tem-

po nas varias drogas , de que Portugal abunda , e

as fuas Conquiílas. Nefta Eíquadra ,
que manda-

va o Almirante de Suécia , embarcou o Embaixa-

dor , e atraveííàndo pelo Zonte , os Dinamarquezes

os deixarão paíTar íem vifitarem os navios. Che-

gou Francifco de Soufa Coutinho a Lisboa, e dan-

do conta a ElRey dafua Embaixada, foy applau*

dido por toios o bom fucceílb da fua negociação.

Para Roma foy nomeado o Bifpo de Lame-

go D. Miguel de Portuga! , Prelado em quem fe

ajun-
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ajuntavaÕ letras, virtudes, fatigue, valor, ejuizo,

ainda que lhe faltava experiência de negócios gran-

des : deu-felhe para lhe aíTiftir PantaleaÕ Rodrigues

Pacheco , do Coníelho de Sua Mageftade , e do

Geral do Santo Officio , Miniílro em quem con-

corriaô grandes letras, e eloquência , declarando-o

Agente dos negócios de Portugal na Corte de Ro-
ma , e por Secretario da Embaixada foy Rodrigo

Rodrigues de Lemos , Defembargador do Porto

,

digno da occupaçaõ , de que o encarregavaô. Par-

tirão de Lisboa a 15 de Abril, e tomando o porto

de Arochela , atraveíTando França foraõ a Pariz , e

a 20 de Outubro fe embarcarão em Toulon , e em
poucos dias entrarão em Civita-Vechia , porto,

que difía treze legoas de Roma. Fez o Bifpo avi-

ío ao Marquez de Fontanay , Embaixador de Fran-

ça naquella Corte , da fua chegada , o qual mandou
fem demora parte da fua familia bem armada para

lhe aíTiftir , a que fe ajuntarão os Portuguezes , e

Catalães
,
que refidiaõ na Curia

,
para o defende-

rem. Eíla noticia cauíbu deíprazer ao Pontiíice

,

porque o haviaõ de fentir os Hefpanhoes , e orde-

nou ao Cardeal Antonio Barbarino
,
que fizeííè íè-

gurar os caminhos
;
porque lhe havia conftado, que

os Caftelhanos íe haviaõ armado : o que vendo os

Caílelhanos, íè contentarão com ameaçar ao Papa,

que fahiriaõ de Roma, íeadmittiíTè o Embaixador

de Portugal. Entrou o Bifpo Embaixador bem
acompanhado de hum grande numero de France-

zes.
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zes ,
Portuguezes , e Catalães , e íe foy apear ao

Palacio do Embaixador de França
,
que o veyo re-

ceber à porta , e lhe deu a maõ direita , fobindo

atraz delle , fazendolhe todos os mais obíequios

devidos ao íèu carader. Demorou-íè por muitos

dias em caía do Embaixador , e para paíTar para

hum Palacio
,
que tomara na Praça Navona , lhe

cuftou muito
j
porque o Embaixador de França ef-

tava encarregado delRey ChriílianiíTimo para o de-

ter em fua caía até que confeguiííè a audiência do

Papa , parecendolhe íeria eíle o mais forçoíb mo-
do para controverter as negociações dos Caílelha-

nos, e obrigar ao Papa.

Nefte tempo refidia em Roma por Embaixa-

dor delRey Catholico Dom Joaõ Chumacero , e

dentro em poucos dias o rendeo o Marquez de los

Velles com o carader de Embaixador Extraordiná-

rio , e começou logo a trabalhar o modo de impe-

dir a audiência do Biípo de Lamego , convocando

o partido dos Cardeaes , e dependentes de Heípa-

nha , oppondo-íe ao recebimento da Embaixada,

para o que íe deu ao mefmo tempo ao Papa hum
memorial formado de calumnias , e falias razoens.

Pelo que o Papa nomeou para verem os negócios

de Portugal aos Cardeaes Nepotes Francifco , e

Antonio Baibarino , o Cardeal Gaetano , e o Car-

deal Panfylio
,
que com o nome de Innocencio X.

fuccedeo ao Papa Urbano VííL E fendo a pri-

meira fuppMca
,
que Pantaleaõ Pvodrigues Pache-

co
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CO fez , nas apparencias bem admittida dos quatro

Cardeaes encarregados daquelle negocio , o Cardeal

Francifco lhe diííe
, que deíejava ver qual era o di*

reito , com que El Rey de Portugal íe introduzira

na Coroa. PantaleaÕ Rodrigues Pacheco
, que era

prompto , lhe refpondeo , que ElRey feu amo naõ

mandava huma Embaixada a Roma mais
,
que a

dar obediência ao Papa, Cabeça da Igreja Catholi-

ca
,
pertendendo ío do Pontiíice a bençaô Apof-

toJicaj porque da Sanca Sé naõ queria mais, que

reconheceííè o feu refpeito , e a fiel obediência de

hum verdadeiro Cacholico
j
porque o Reyno , de

que era Senhor no temporal , era ifento de todo o
juizo humano. Com tudo , no dia feguinte íatisfez

PantaleaÕ Rodrigues à curiofidade do Cardeal com
hum papel taõ bem fundado , e claro , que íe eícu-

recerao todas as infolentes propofições
,
que os Caf-

telhanos haviaÔ efpalhado. E quando deíle papel

íê podia eíperar a reíbluçaõ de íe conceder a audien»

cia ao Embaixador , fahiraõ com novos pretextos

,

os quaes foraõ claramente refpondidos. Nefte tem-

po coníêguio o Bifpo Embaixador vifitar alguns

Cardeaes
, que o tratarão com todas as ceremonias,

e cortezias coílumadas fomente com os Embaixa-

dores Régios. Os Caílelhanos íe deraõ por taõ

fentidos deíla demonftraçaõ
,
que o Marquez de

los Velles entendeo
,
que o Bifpo havia confegui-

do a audiência do Papa , de que formou novas , e

taõ indecentes queixas ; que íaõ fáceis em quem
Tom. VII. S i^í^gO"!
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negocea com politica pouco Chriílãa ,
querendo

confundir a verdade com o poder , de que o Sum-

mo Pontífice tanto fe preoccupou
, que declarou

,

que nao aceitava a Embaixada do Biípo de Lame-
go. Eíla repulfa foy depois aíTumpto de diverfos

Tratados
,
que íè efcreveraõ em Portugal , manifeí^

tando o juílo fentimento da Chriftandade Portu-

gueza , como foy depois aquella excellente Obra

dú Tratado Analytico , efcrito pelo Doutor Manoel
Kodrigues Leitão , Miniftro de huma profunda lit*

tcratura , e eloquência , o qual depois com admirá-

vel vocação , deixando o minifterio Senatorio , que

lhe promettia
,
pelo feu admirável merecimento, os

mayores lugares de letras no R eyno , com edifica-

ção geral , entrou na Congregação do Oratório de

S. Filippe Neri , recem-eftabelecida na Corte, don-

de depois foy Fundador da Caía da Cidade do Por-

to. O Marquez de los Velles ficou com tal jvai-

dade da reíbluçaõ
, que o Papa tomara, que inten-

tou infolente , e aleivoíâmente prender ao Bifpo de

Lamego, e remetello a Nápoles, e para eíle hor-

roroíb attentado ajuntou em Roma duzentos ban-

didos, que viviaõ vagamundos efpalhados por Itá-

lia , fendo taõ imprudente ,
que publicamente di-

zia
,
que havia de matar ao Bifpo de Lamego , e

para efte fim tirou de Nápoles feííènta Soldados , e

Ofílciaes
,
que o acompanhaííèm 5 e aííim todas as

vezes, que fahia , o acompanhavam armados. Sen-

tirau-fe os Miniruos da Corte de Roma do defacor-

do
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do do Marquez de los Velles , de que fe feguio

mandar o Papa , com grande numero de Soldados

,

fegurar as partes íufpeitofas , fazendo
,
que fahiííèm

íem dilação todos os vagamundos de Roma , com
que ficou muy diminuída a família do Embaixador

de Caílella. Ao mefmo tempo mandou rogar ao

Biípo de Lamego pelo Cardeal Bichi, que feacom-

panhaílè de pouca família
5
porque elle lhe dava o

lèguro da fu i palavra , a qual , e as prevenções
,
que

mandava fazer , o podiaõ livrar de todo o receyo.

O Cardeal Barbarino aflègurou o mefmo a Panta-

liaõ Rodrigues Pacheco na prefença do Cardeal

Bichi.

Confiado o Bifpo de Lamego neíla palavra

fe naÕ fervia fora de caía mais ,
que de dous Gentif.

homens , e dous Lacayos , moftrando neíla refolu-

ça5 o quanto íê conformava com a infmuaçaõ do
Pontifice; porém conhecendo a infolencia dos Heí^

panhoes , ordenou à fua família
,
que disfarçada , o

feguiííè ao longe , para que o foccorreííè em qual-

quer infulto, que na duvida, efta precaução lhe foy

muy util. No dia 20 de Agofto fahio o Bifpo

às cinco horas da tarde a vííitar o Embaixador de

França. O Marquez de los Velles
,
que continua-

mente o ohfervava , o fez íeguir : reparando Dio-

go de Barcellos , hum dos Gentis-homens
,
que o

acompanhava, que hum homem íèguia o coche,

conheceo íer efpia dos Caftelhanos , e avifando ao

Biípo , ordenou efte logo a hum coníiJente
,
que

Tom.VIL S ii lhe

/
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lhe íbubeíle , o que paílava em caía do Embaixa-

dor de Caftella , e que achando novidade , lho avi-

faíTè em cafa do Embaixador de França , onde te-

ve logo a certeza , que os Caftelhanos íè eftavaõ

prevenindo de gente , e armas. Na mefma tarde

Pantaleaõ Rodrigues Pacheco tendo audiência do

Cardeal Barbarino , foube deile a defordenada reíb-

Iuça5 , em que eftava o Marquez de los Velles de

buícar occaíiao de íè encontrar com o Bifpo para

o prender , ou matar , e que aííim rogaíTe ao Bifpo

naõ fabiííè aquella tarde de fua cafa j a que elle lhe

lefpondeo
,

que já quando elle fahira ficava fora

delia 5 eíla noticia
,
que o Agente levou logo ao

Bifpo , confirmou mais a que já tinha do defacordo

do Embaixador de Caílella : pelo que pareceo pre-

veniríè contra qualquer infulto. O Marquez de

Fontenay mandou ajuntar a fua familia à do Bifpo

,

mandando ao íeu Secretario , de quem muito con-

fiava, o acompanhaííè , a que fe unirão alguns Fran-

cezes 5 Portuguezes , e Catalães
,
que íè acharão

,

e faziaô o numero de feííènta peíFoas, Sahio o Bif-

po Embaixador , feriaõ íète horas da tarde, fegui-

do de toda eíla gente, conduzida em coches, e ou-

tros a pé , mas de íbrte repartidos , e caminhando

de vagar , que todos fe achaííèm juntos. Pouco

havia andado o Bifpo
,
quando encontrou ao Mar-

quez de los Velles muy acompanhado , tomando

toda a rua, por onde o Bifpo havia depaífar j anda-

rão os Cocheiros ; e vieraô a toparfe os coches dos

dous
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dous Embaixadores. Gritarão os Caílelhanos
,
que

paraíTem ao Embaixador de Hefpanha , e ao mefmo
tempo os Portuguezes , e Francezes gritavaõ

,
que

paraííem ao Embaixador de Portugal : fem dilação

íahiraõ os Caftelhanos dos coches , e da meíína for-

te os Portuguezes , e Francezes, com as efpadas na

mao , e os carregarão furiofamente
, diíparando-lc

de huma , e outra parte quantidade de piílolas , e

cravinas : os Portuguezes , e Francezes , íè porta-

ra5 com tanto valor
, que os Caílelhanos foraô

obrigados a retiraremíè vergonhoíâmente , defam-

parando ao Marquez de los Velles
,
que em todo

aquelle tempo naõ havia íàhido do coche , de que

lhe matarão dous cavallos, mas fahio do coche mui-

to perturbado , e falto de alento
, perdido o cha-

peo , e defcompofto íe recolheo à logea de hum
biícouteiro , donde paííbu à caía do Cardeal Alber-

noz. Da parte do Bifpo ficarão mortos hum Ca-
valleiro de Malta, fobrinho do Embaixador de Fran-

ça , e dous pagens feus , e hum criado de Panta-

leao Rodrigues , e tres , ou quatro Francezes feri-

dos j da parte dos Caílelhanos foraÕ mortos oito

,

em que entrou o Capitaô Dom Diogo de Vargas

,

que tinha grande opinião de valerofo , e ficarão vin-

te feridos. O Bifpo de Lamego reveílido do va-

ler , e conílancia dos íeus mayores , no principio da

pendência fahio do coche com huma cravina nas

mãos , e com todo o acordo , em quanto durou a

difputa ; deu com a fua preíênça calor aos que o

acom-
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acompanhavas , e depois voltou à cafa do Embai-

xador de França , donde íe recolheo à fua caía. O
coche do Embaixador de Helpanha defpedaçado eí^

teve dons dias no mefino lugar da pendência. O
Cardeal Barbarino mandou hum Gentil-homem íêu

a vifitar ao Embaixador de Portugal , onde concor-

rerão o Duque de Brachiano , e muitos dependentes

da Coroa de França , como também o fízeraõ os

da facçaô de Caftella ao Marquez de los Velles. O
Cardeal Antonio Barbarino montou a cavallo com
as guardas do Papa , e fegurou o bairro do Embai-

xador de Portugal , e de Hefpanha. Efta violên-

cia dos Hefpanhoes perturbou o animo dos mais

graves , e íezudos Senhores Romanos
,
que chega-

rão a ir a cafa do dito Cardeal ofFereceremíè para

vingar a afronta, que haviaõ feito à Corte de Ro-
ma com a infracção da ília liberdade j e o Papa fen-

tio também muito o exceílb por ver, que era con-

tra o íeu decoro , infultaríè na fua Corte a hum
Miniílro publico

,
que feguro no direito das gen-

tes o bufcava. O Marquez de los Velles íe reti-

rou de Roma à Cidade de Áquila com os Cardeaes

Albernoz , de la Cueva , e Montalto. O Embai-

xador de Portugal
,
que entendeo

,
que aquella oc-

cafiaô podia juíliíicar ainda mais a juftiça , com que

pedia ao Papa audiência publica , e vendo cerrados

os caminhos pelas cavilofas diligencias das Caíle-

Ihanos , íèm embargo de ter da fua parte ao Embai-

xador de França
,
que com vivas expreííbens re-

queria,
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queria
,
que de juftiça o Papa o devia receber , íè

refolveo por ultimo defengano a fazer huma fuppli-

ca ao Papa , em que com íblidas , e eloquentes ra-

zoens lhe moftrava o direito indifputavel
,
que El-

Rey tinha à Coroa de Portugal
,
que gozava em

poííè pacifica nao fó o Reyno , mas todas as fuás

dilatadas Conquiftas , e a prompta humildade, com
que lhe mandara dar obediência, e que fe havia paf-

fado já hum anno. Finalmente na 6 fe refolvendo

o Papa a diíTaborear a ElRey Catholico, o Bifpo

de Lamego íè embarcou em Leorne para Lisboa

,

onde, ainda que molograda afua miílàõ
, foy rece-

bido com o applaufo
,
que mereciaÔ asfuas acções,

ordenadas com prudência , e valor j e durandolhe

pouco a vida , acabou cheyo de virtudes , e mere-

cimentos
,
que fizeraõ recommendavel a ília memo-

ria na pofteridade.

jNaquelle mefmo tempo íê ventilou noConíê-

Iho de Eftado , fe devia ElRey fazer a mefma de-

monílraçaõ com os Principes , e Republicas de Itá-

lia , manifeftandolhe por íèus Embaixadores a fua

exaltação ao throno. Porém a todos pareceo, que

por intervenção dosMiniílros Portuguezes, que ef-

tavaô em Roma, fe obfervaííè primeiro a inclina-

ção daquellas Potencias
j
porque delias naõ podia

receber outra utilidade o Reyno, que o commer-
cio , o qual era taõ util a ellas , como a Portugal

,

e que fendo atados aos feus intereííès , naõ faltariaõ

em os continuarem j e aíTim o confirmou a experi-

ência:
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encia : porque Veneza , Génova , e Florença , na

mefma forma , que antes , foraõ íeguindo os íeus

negócios , e remettendo os feus efFeitos a Lisboa

fem alguma alteração ; antes por bons meyos de-

raõ a entender fynceramente , que toda Itália que-

ria ver no throno Portuguez a Mageftade delRey
Dom Joaô , e que fariaõ publica demonílraçaõ de

amifade logo
,
que o Pontifice íe declaraííe a fa-

vor do Reyno. Eftas foraô as primeiras negocia-

ções , e os primeiros Miniílros
,
que deraô a conhe-

cer na Europa ao Sereniííimo Rey D. Joaõ IV.

cujos negociados politicos , e os que fe feguiraõ no

feu gloriofo reynado , naô pertencem tanto à Hií^

toria Genealógica ,
que fomente informa das ac-

ções
,
que o elevarão à herocidade , moílrando a

juíliça da cauíâ , com que foy acclamado pelos

Tres Eílados do Reyno, e as principaes acções,

com que o íêu valor íegurou a Coroa
,
caftigando

a infidelidade dos que o mereciaõ , e também de-

fendendo a hoípitalidade dos Príncipes Palatinos

Roberto , e Mauricio , General de Inglaterra , con-

tra o poder da mefma Coroa, que o impugnava.

Nas Provincias fe continuavaõ as prevenções

para a defenía do Reyno com tanto cuidado, ze-

lo, e valor, como depois moftrou o tempo. Havia

ElRey roto âf guerra com poucos Generaes expe-

rimentados, e menos Soldados veteranos, e falto o

Reyno de dinheiro , munições , e armas , contra

hum poderofo inimigo , a quem fobrava tudo , o

que
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que a elle faltava. Era precifo , com prudente po-

litica , naõ fe fiar de todos , nem menos moílrar ,

que defconfiava de alguns de feus VaíTallos , de que

fe íeguio confundiremíè as refoluçÕes , e perecerem

alguns negócios. Porém he de admirar em hum
Rey criado no retiro de Villa-Viçofa , com dif-

ferentes exercícios , ver os acertos politicos
, que

manarão do feu governo, todos dignos de louvor,

com que coníèguio immortal memoria. Com a

ILainha D. Luiza confultava os negócios de mayor
importância da Monarchia

,
porque o feu peito era

o centro do fegredo , e o íeu prodigioíò talento

taÕ fublime
,
que entre os mayores combates , e in-

fortuni )S
,
que depois experimentou , lhe brilhou

íèmpre a prudência , moíirando
,
que foube reynar

para vencer, e vencer para reynar. Dos Miniílros,

de que El Rey íe íêrvia , e fazia mayor eftimaçaô
,

eraõ o Secretario de Eftado Francifco de Lucena

,

e juftamente merecida , porque além da intelligen-

cia , e grandes experiências , íe ornava de huma
perfpicacia

, que foy mais util para os negócios

,

do que para a fua coníervaçaõ j e Antonio Paes

Viegas , zelofiííimo , e íideliííimo Secretario da Ca-
fa de Bragança

, ( depois o foy de Eftado ) de quem
ElRey juílamente fiava os mayores negócios , o
qual com entendimento maduro , zelo , e amor,

aconíelhava a El Rey , inculcandolhe para os poí^

tos , e lugares as peílbas de mayor preftimo , e ca-

pacidade : o qual efcreveo em defenfa da acclama-

Tom.VII. T çao
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çaõ hum Manifefio , e hum livro dos Trlnclpios de

Fortiigaí em Caílelhano , que íe imprimio no anno

de 1641 ,
efoy univerfalmente eftimado, eapplau-

dido. Eraõ eftes os que familiarmente traiavaõ a

ElRey. Entre os mais Miniílros prçferia EIRey
juftamente ao Arcebiípo de Lisboa , e ao Capellao

mor D. Alvaro da Cofta , no qual naõ faltava des-

treza para manejar os negócios
, quanto no outro

íbbejava fynceridade. Favorecia também EIRey
ao Vifconde D. Lourenço de Lima , ao Bifpo de

Elvas D. Manoel da Cunha , e ao Conde Came-
reiro mor Joaô Rodrigues de Sá, e depois com o

tempo fe foraõ introduzindo outros.

A Duqueza de Mantua
,
que vivia no Moí^

teiro de Santos
,
para donde a paílàraô do Paço de

Xabregas, porque íê entendeo ficava mais retirada

para communicar os ânimos duvidofos , e fomentar

os que feguiaÔ a facção de Caftella , o que em bre-

ve íe veyo a conhecer
;
pois íem embargo de toda

a cautella , ella havia fido a Authora das confpira-

ções contra EIRey
, que logo referiremos. Aííim

íe refolveo o mandarfe dizer à Duqueza , íê prepa*

rafle para paííàr a Madrid , a que ella refpondeo,

que o faria depois , que tiveíle repofta da Carta

,

que havia efcrito a EIRey Catholico , e nao íè lhe

admittindo a replica , íe lhe ordenou , fe preparaííè

para partir , o que com effeito fez acompanhada

de Luiz Gomes de Bailo
,
Corregedor do Crims

de Libboa , e do Juiz do Crime Simão de Oliveira

da
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da Cofta , e da fua familia. Em Elvas a recebeo

Marcim AíFoníb de Mello , Governador das Ar-

mas, vindo-a efperar duas legoas da Cidade com a

Cavallaria, Officiaes, e psííbas de diftinçao da Pra-

ça , obíêrvando todas as ceremonias , e rcfpeitos de-

vidos à fua peííòa j e na meíina forma a acompa-

nhou
,
quando partio para Badajoz j e aííím íe

difpedio mais obrigada da cortezia dos Soldados,

do que dos Miniílros
,
que com imprudência exa-

minarão o feu fato, intentando, que na Alfandega

pagaííe direito , a que íè oppoz Martim Afíbníò de

Mello, obrigando-fe elle
, eDomJoaõ da Coíla à

fua importância
5
porém ElRey ordenou fenaõ fal-

laíle nefta matéria.

Naô tardou muito , que íê naô deícobriíTè a

conjuração ,
que contra ElRey íe fabricava. Era

o primeiro motor defte defordenado intento o Ar-

cebifpo Primaz D. Sebaftiaó de Mattos de Noro-

nha , em quem concorria entendimento íagaz , ani-

mo intrépido , e liberalidade , com que facilitava as

fuas opinioens , e vivia em profundo defcontentamen-

to : o que penetrando o povo , porque as paixoens

da alma fa5 de ordinário reveladas pelos íinaes ex-

teriores, publicamente clamava contra a fua fide-

lidade. Já deixámos referido , que efta paixão co-

meçara naquella antiga queixa
, que o Arcebifpo,

quando Bifpo de Elvas , tivera deiRey íendo Du-
que de Bragança , no tempo das fuas vodas , a qual

coníervada em hum coração altivo , e incitada de

Tom.VII. T ii novos
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novos motivos , andava como o ar violento nas

entranhas da terra , acometendo a fahida , ainda que

à cufta de algum publico terremoto 5 naõ fe lem-

brando ,
que depois daquelle fucceíío , havia fido a

interceíTaó delRey a caufa do feu melhoramento

do Bifpado de Elvas para o Arcebifpado de Braga

;

e que depois de haver íbbido ao throno , lhe havia

feito tantos favores , que a naõ fer taõ obftinado o

íeu animo, baftariaõ para o moderar da cega paixão,

com que íeguia a dominação Caftelhana. Aííím

introduzio nas peííoas que lhe parecerão difpoftas

a íeguir as fuas máximas , ou por queixofas do go-

verno , ou por dependentes de Caílella , a pouca

permanência , que podia ter o novo reynado
, por

ferem poucas as forças para refiftir ao formidável

poder deiRey Catholico
,
que ameaçava fatal ruí-

na a todos os que feguiao animofamente o novo

governo.

O Marquez de Villa-Real D. Luiz de Me-
nezes poíTuidor daquella grande Cafa ,

que com o

appellido de Noronha , e Menezes , coníêrvava a

fua varonia delRey D. Henrique II. de Caftella , e

tinha o íângue delRey D. Fernando de Portugal

,

o qual fe naÕ dava interiormente por farisfeito da

confiança, que delle fazia ElRey D.Joaô ;
porque

vendo-fe com annos aventajados entre os primeiros

dos Grandes do Reyno, em nada fe via preferido

aos outros no Minifterio. Eílava em Leiria quan-

do ElRey foy acclamado j e naõ íe lhe havia parti-

cipado
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cípado o íêgredo
,
porque o íêu talento naõ lhe ha-

via grangeado o credito
,
que elle imaginava me-

recia pelo leu alto nafcimento. Era o Marquez

fácil em íe perfuadir , e aííim fe entregou todo à

artificiofa induftria do Arcebifpo , com o qual eíle

fabricou a lua ruina , e a da Caía do Marquez.

Communicou efte a íêu íílho D. Miguel de Noro-

nha, Duque de Caminha, a fua queixa, e delibe-

ração , o qual era dotado de animo nobre , e aííàz

moderado , e com mais valor , que fortuna , eftra-

nhou a ícu pay a propofta , lembrandolhe o jura-

mento , a que fe obrigarão , e o quanto lhe íèria

mais gloriofo facrificarem as vidas pela liberdade da

Patria , do que confervar a fua Cafa gemendo no

duro cativeiro de Caftella. Períuadio o Arcebif-

po o mefmo delirio a íêu fobrinho Ruy de Mat-
tos , primeiro Conde de Armamar , e a D. Agof.

tinho Manoel íêu confidente , e a algumas outras

peííòas , entre as quaes era a mais util aos íêus in-

tentos Pedro de Baeça , Thefoureiro da Alfande-

ga , e homem de negocio , o qual , em íêrviço del-

Rey Catholico , fe offereceo aíííftir com grandes

fommas de dinheiro , neceííàrio a qualquer empre-

za.

He preciíb faber
,
que já íê fazia íofpeitoíâ a

fidelidade deftes Grandes, porque Dom Duarte de
Menezes, Conde de Tarouca, neto daquelle fa-

mofo Conde de Vianna, do feu próprio ncme, era

cunhado do Marquez de Yiila-Real além de pa-

rente 5
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rente , e amigo , o qual eílava provido no governo

de Tangere , e D. Joaô Soares de Alarcão , Meílre-

Salla , no de Ceuta , antes da acclamaçaô j e porque

EIRey nao derogou mercê alguma feita até efte

tempo por Caftella , os mandou governar eílas Pra-

ças. Havendo recebido os dous Capitaens Gene-

raes de Ceuta , e Tangere , as ordens neceíTarias

,

concertarão a fogida para Caftella
, que podia5 li-

vremente coníêguir com o fim da jornada dos feus

governos o íàhirem do Reyno
5
porém como efta

deliberação foílè taô grande , e convidaííèm a ou-

^'acito^fortt^^M^'
^'^^

' ^^"^^ '
^^^^ negoceado inter-

IÍV.5.
' veyo correfpondencia com outros intereííàdos do

Marquez de Villa-Real , e Arcebiípo , fervindo-íe

para a negoceaçaô defta machina da induílria , e

autlioridade de Fr. Manoel de Macedo
,
Religiofo

Dominico , de grande difcriçaõ , e com grande ap-

plauíb da Nobreza ; o qual nao fatisfeito com ex-

ecutar a fua commiíTaõ
,
paííòu adiante ,

perfuadin-

do a outras peííòas de qualidade , e Senhores de

boas Caías, os quaes por moços eraõ exceflívamen-

te refignados ao feu coníelho , deixaílem a Patria,

e paííàííèm a Caftella.

Forao eftes D. Pedro Mafcarenhas , Veador
delRey , filho herdeiro do Marquez de Montalva6,

e íêu irmaõ D. Jeronymo Mafcarenhas
, já Sacer-

dote , e Deputado da Meia da Confciencia , e Or-

dens , Miniftro já acreditado por talento, e letras,

como depois moftraraÕ melhor os feus Efcritos , do

que
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que entaÕ a eleição da íiaa auíència , em que viveo

taô conforme ,
que ainda depois da paz fe moftrou

ingrato à Patria
,
confeguindo naquella Corte gran-

des lugares. Eraõ os outros D. Lopo da Cunha

,

Senhor de AíTèntar , e feu filho único herdeiro D.

Pedro da Cunha , ao qual por qualidade , e partes

naõ podiaõ tardar muito em Portugal os lugares,

que efperava j e Luiz da Sylva , proprietário do

grande officio de Regedor das juíliças de Portugal,

filho de Lourenço da Sylva
, que por cego na5 ex-

ercitava a occupaçaõ de Regedor, para que o filho

eíperava a idade; Todos eftes , com applaulbs dos

conjurados
,
puzeraô em eííèito , na5 fem riíco , a

ília fogida quafi à vifta do povo , que os feguia no

navio
,
que levava os Governadores de Tangere ^

e Ceuta ,
que com largas familias , mal aconíèlha*

dos , deixavao a Patria para íèmpre. Entrarão em
Gibaltar, e juntos partirão de Sevilha para Madrid,

donde foraõ recebidos com todas aquellas demoní^

traçÕes
,
que pedia a reíbluçaS

,
que tomaraõ em

beneficio da Coroa de Caílelía , e em oíFenía da Pa-

tria: porém o tempo lhes moftrou, que (enao ren-

dia Portugal a poucos lances , como elles diziaõ ,

e que difficultoía lhe feria a reílituiçaÕ das fuas Ca-
las, de qne nunca tiveraõ recompeníà.

Foraõ terríveis osefíèitos, cue produzio squelle

defconcerto
, porque entendendo-fe , que D. Fran-

cifca de Vilhena
, Marqueza de Montalvão

,
may

• de D. Pedro, e D. Jeronymo Mafcurenl.as , tivera

noticia
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noticia dafogida de íêus filhos, mancloulhe ElRey
pôr guardas em fua cafa , e foraõ íeus criados pre-

zos, e fendo examinados, naõ lhe achando culpa,

foraõ foltos : porém a Marqueza
, que aos indicios

accreícentava palavras contra o decoro Real , foy

remettida preza ao Caílello de Arrayolos : fen-

do toda efta defordem , a que arruinou com fatal

defgraça ao Marquez de Montalvão
, que tanta

fidelidade havia moftrado no Brafil , o qual foy de-

poílo do governo
,
que com innocencia entregou

aos fucceííòres
,
que prezo o lemetteraõ ao Rey-

no ,
por fe dizer , que os feus o perfuadiaõ entregaf-

íè o Eftado do Brafil às Armas Caílelhanas
, que

fedo chegariaõ em íèu foccorro. Da meíma forte

foy prezo Fr. Manoel de Macedo , e depois de ri-

goroía prizaõ
, porque nenhum privilegio ifenta o

abominável crime da traição , paíTados alguns an-

nos o embarcarão para a índia , e acabou a vida

em Angola
,
arrependido do feu deíatino. Tam-

bém foraõ prezos Lourenço da Sylva , e fua mu-
lher D. Maria de Vilhena , e foltos

,
paflI\do algum

tempo
,

por conílar ignorarem a reíbluçaõ de feu

filho Luiz da Sylva, ao qual ElRey D. Filippe fez

Conde de Vagos , e Meftre de Campo de Infan.

taria em Catalunha , e no íbccorro de Lerida foy

morto no anno de 1646. Seguirão logo efte mcC-

mo deíâcordo D, Franciíco de Menezes , Alcaide

mor de Proença , onde aííiília , a quem chamarão

o Barrabás , e Pedro Gomes de Abreu , Senhor de

Rega-
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Regalados. Requereo o Procurador da Coroa

,

que foííem citados por Edidos todos os que haviaô

paflado aCaílella, o que fe executou : e fendo paí^

íàdo os termos , e feitas as diligencias eícritas nas

Leys , foraô declarados por incurfos no crime de

leza Magellade , e contifcados os íèus bens.

Muitas occafioens haviaô dado ao íêntimen-

to deUley aquelles ,
que agora íè moílravaô deí^

contentes , tomando efte pretexto para lhe fizerem

novos deíerviços ; e parecendolhes
,
que já íeriaõ

manifeílos os leus deíignios na Coroa de Caílelia,

tratarão de os pôr por obra. Alguns políticos , ou
cegamente piedoíbs , íe perfuadiraõ a nao ferem eí^

tes os princípios deíla conjuração
j
porém fácil he

de interpretar , e de conhecer qualquer acçaô regu-

lada pelos primeiros fucceííos , e ainda mais quando

eftes fe lhe leguem como infallivel coníèquencia

:

pelo que parece injuria, e nao piedade, querer en-

feitar 03 procedimentos dos criminofos com íup-

por, nao tanto a malicia, como o temor, nos cúm-
plices da conjuração

j
porque diziaõ íerem muitos

dos iníereíTados de animo taõ íbcegado, que íè con-

fideraílèm íèguro o novo reynado, íe conformariaô

com a fortuna preíênte 5
porém tendo por certo a

perda , e nao menos o favor do Rey antigo , no
cafo de fe opporem ao novo Rey ,

queriaÕ antes

porfe nos perigos da contingência com a firme eí^

perança do premio feguro.

Havia Pedro de Baeça communicado , o que

Tom.VlI. U tinha
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tinha paííàdo com o Arcebiípo a Luiz Pereira de

Barros , Contador da Fazenda , o qual havia fido

favorecido de Miguel de Varconcellos , e já argui-

do de ter correfpondencia em Caftella
,
pelo que

fora prezo , e em breves dias folto
,
por juftifícar a

fua innocencia. Porém Luiz Pereira
,
que moftrou

a Pedro de Baeça fe havia períuadido , paííàdos

poucos dias deu conta a El Rey da conjuração , e

antes de o fazer bufcou a Pedro de Baeça , e lhe

diííè
,
que elle reíledindo no que elle lhe referira

,

e coníiderando a importância da empreza , fe naÕ

refolvia a entrar nella íèm primeiro íaber os nomes
dos conjurados , e o modo com que fe difpunha a

facção. Elle lhe refpondeo
, que eraõ o Marquez

de Villa-Real , feu filho o Duque de Caminha , o

Inquifidor Geral , o Arcebifpo de Braga , íeu fobri-

nho o Conde de Armamar , D. AgoRinho Manoel

de Vafconcellos , e outras muitas peííbas , e que a

ordem para a execução fe efperava de Madrid : to-

das eftas noticias declarou Luiz Pereira a ElRey,
dandolhe individual conta de tudo o que paílàra

com Pedro de Baeça. ElRey lhe ordenou
,
que

foílè a caía de Antonio Paes Viegas , e que por ef-

crito lhe referiffe tudo quanto lhe havia repetido :

aííim o fez Luiz Pereira , a quem ElRey remune-

rou a fua fidelidade com hum.a grande Commenda.
Eíla foy a primeira noticia , que ElRey teve da

conjuração
, depois íè feguirao outras teftemunhas

,

que fe examinarão , e fe averiguaraô juridicamente

,

corr.o
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como foy Manoel da Sylva Mafcarenhas , a quem
o communicou Manoel de Vafconcellos , o que elle

refoluto eílranhou , e obrigou a que logo o partici-

paííe a ElRey , o que com effeito fez.

Era chegado à Corte o Conde de Vimioíb

,

já defobrigado do governo das Armas de Alentejo,

em que lhe fuccedeo Mathias de Albuquerque , o

qual vifitando aoArcebifpo, íê deliberou efte a ten-

tarine o íl'u fideliílímo coração , tal vez por ima-

ginar ao Conde queixoíb de íe lhe haver tirado o
governo de Alentejo , fe perfuadio , íè arrojaria a

íêr parcial do íeu defignio. Entrou- fe à pratica

como Miniílros
,
porque ambos eraô do Confclho

de Ellado , e houve lugar de fallarem na forma da

defenfa , e a pouca efperança
,
que havia em Portu-

gal para refiílir a Gaílella , e aílim o pertendeo in-

duzir a deíèfperar da coníèrvaçaô. Neila forma

declamando o miferavel eftado , em que fe viao

,

lhe declarou o Arcebiípo toda a machina
, que ha-

via ordido
,
ponderando os nomes dos conjurados

,

e accreícentando outros
,
que o naõ erao , cavila»

ça6 taô prejudicial
,
que deu motivo a fe prende-

rem muitas peííbas íèm culpa. O Conde , em
quem o brio competia com o valor , revertido de

prudência rebateo a cólera, que lhe cauí()u taô eíl

candalofa pratica , e fe defpedio , e artificioíamen-

te uíou de palavras geraes para íe íêparar do Ar-

cebifpo , a quem o refpeito da Dignidade , e dos

annos naõ davaõ lugar a outra couíà ; e deu losjo

Tom.VII. U ii con-
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conta a ElRey , cujo coração ornado de grande

valor, e prudência, fentia, que houveííè Vaííàilos

no íeu Reyno taõ cegamente precipitados
,

que

fe refolviaõ a trocar a gloria de fe defenderem dos

Caílelhanos pela tyrannia do feu governo. E íendo

denunciados Pedro de Baeça, Belchior Correa da

Franca , e Diogo Brito Nabo , e depois de juri-

dicamente Ter provado o feu crime , fe mandarão

prender os tres denunciados
,
que depois pelas fuas

confiííbens concordou tudo com o que Luiz Pe-

reira de Barros havia deporto , e tomou EIRey
nefta matéria a ultima refoluçaõ.

No dia 28 de Julho determinou de ver fazer

exercício aos quatro Terços das Ordenanças
,
para

o que mandou fe formaílem nas principaes praças

da Cidade. Fezíè aviíb à Corte
,
que naquella tar-

de ,
que era Domingo , foííe ao Paço para acom-

panhar a EIRey , e juntamente aos Confelheiros de

Eítado , para que às tres horas da tarde fe achaf-

fem no Coníèlho. O Marquez de Villa-Real , a

quem a própria confciencia accufava , fe penetrou

com as prizoens referidas , e ainda mais da admoeí^

taçaõ de íèu filho 5 e tal vez arrependido , fahindo

EIRey aquella mefma manhaa da Tribuna de ou-

vir MiíTa , lhe diííè
,
que o zelo , que tinha do íeu

íerviço , naõ íbfria dilatarlhe matérias muy impor-

tantes
, que lhe queria praticar. EIRey revertido

de Magertade , com admirável prudência , íêm a

menor fombra de perturbaçaÕ , lhe reípondeo ,
que
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às tres horas vieííè ao Confelho de Eftado. Aílim

o fez o Marquez , e íbbindo a efcada do Paço achou

ao Porteiro mòr , que o encaminhou ao apoíênto

,

onde eftava Thomé de Souía , o qual tanto ,
que

o Marquez entrou , lhe diíle
,
que ElRey ordena-

ra
,
que o prendeííè. Perturbado, fem replica, en-

tregou a efpada. Dom Rodrigo de Menezes , ir-

mão do Conde de Cantanhede , e naquelle tempo
Deíèmbargador do Paço

, prendeo na meíma for-

ma ao Arcebiípo de Braga 5 D. Pedro de Menezes,
depois Bifpo eleito do Porto, prendeo aoBiípo In-

quiíidor Geral , também pela meíma maneira ; a

prizao do Duque de Caminha íe encarregou a Pe-

dro de Mendoça , e a Antonio de Saldanha
, que

o efperavaõ antes
,
que chegaííê ás efcadas do Pa-

ço ) c fem lhe darem lugar , a que íe apeaííè, fe me-
terão no mefmo coche , em que vinha , e o leva-

rão à Torre de Belém , que governava Antonio

de Saldanha.

No mefmo dia , e hora foraõ prezos em fuás

caías , e logo levados a diííèrentes Torres , Nuno de

Mendoça , Conde de Val de Reys , e Lourenço
Pires de Carvalho na Torre de Belém j na de S.

Filippe de Setuval D. Antonio de Ataide , Conde
da Caílanheira ; na de OutaÕ Gonçalo Pires de

Carvalho, Provedor das Obras do Paço 5 na For-

taleza deCafcaes Antonio de Mendoça, Comm^
íario Geral da Bulla da Cruzada; no Caí^ello de

Lisboa Ruy de Mattos de Noronha , Conde de

Arma-
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Armamar j no Moíleiro de Belém , e depois paííà-

do para a Torre , Fr. Luiz de Mello
,
Religiofo

dos Eremitas de Santo Agoftinho
,
Bifpo eleito de

Malaca ,
parente do Arcebifpo de Braga 5 nas ca-

deas do Limoeiro prenderão a Paulo de Carvalho

,

Vereador da Camera , e feu irmaõ Sebaftiao de

Carvalho, ambos Deíèmbargadores daCafa da Sup-

plicaçao } Luiz de Abreu de Freitas , Efcrivaõ da

Camera delRey , Jorge Fernandes de Elvas
, que

havia poucos dias antes paíTado de Caftella a efte

Reyno
j
Diogo Rodrigues Lisboa

, Jorge Gomes
de Alemo feu filho , e Simaô de Souia Serrão , to-

dos tres homens de negocio de grandes cabedaes
j

Chriftovaõ Cogominho , Guarda mor da Torre do

Tombo , Manoel Valente , Efcrivaõ da Camera de

Setuval , e Antonio Correa , Efcrivaõ mayor da Se-

cretaria de Eílado. No dia feguinte prenderão no

Limoeiro a D. Agoftinho Manoel , e do caminho

de Coimbra para Braga trouxeraÕ prezo à Torre

de Belém ao Bifpo de Martyria Dom Francifco de

Faria
, que fora Provifor do Arcebifpo em Elvas , e

era feu Coadjutor em Braga. Ncfta tormenta pa*

deceo também Mathias de Albuquerque por muy
leves indícios , e por mal entendidas , e peyor ex-

ecutadas as ordens deiRey , o levou Manoel Lo-
bo da Sylva a Setuval para o Cailello de Outaõ

,

aonde as vozes do povo defordenadamente o per-

íeguiaô , o qu^ fabendo El Rey, o mandou mudar

para Bekm. Nos mefmos dias prenderão pelos mef-

mos
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mos indícios , na Torre de S. Giaõ, ao Padre Joaõ
da Refurreiçaõ , Geral da Congregação de S. Joaô
EuangeliAa , a que chamaõ vulgarmente dos Lo-

yos.

Tanto, que ElRey teve avifo, de que feha-

viaõ feito as prizoens , íahio mageíloíb com íem-

blante trifte a huma cafa, onde a Corte toda o eí^

perava , á qual manifeftou o íêntimento , com que

procedera contra os conjurados , moftrando com fo-

lidas razoens a juftiça , com que paííàra àquella de-

nionílraçaõ 3 affirmando com expreílbens íynceras

,

que tratar da íègurança do Reyno era mais, que

amor da vida , amor de íeus Vaííàllos
,
que o ha»

viaÔ bufcado para defenfa , e liberdade da Patria.

E íèndo de todos approvada a fua refoluçaô , moP
trarão a íâtisfaçaõ

,
que recebiaõ do que naquelle

dia determinara. Recolheo-íê ElRey , e efpalhan-

do-fe pelo povo a noticia das prizoens , íe alterou

contra os Fidalgos
,
que com difficuldade íe reco-

lherão a fuás caías , os que fahiraõ do Paço.

ElRey
,
que obrava com prudência , queren-

do manií^eí^ar a equidade da fua juítiça, mandou íi-

xar Editaes nas portas da Cidade , que referiaÕ o
grande fentimento

, que lhe cuftara o haver de

mandar proceder contra os que eílavaõ prezosj

mas que a fauda publica íe antepunha à fua vonta-

de
,
que era de fazer mercê a todos : ordenando

,

que com íòcego fe aguardaííè a refoluçaô
, que ha-

via tomado
, lègurando eia ajudada com as obri-

gações
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gações da juíliça j e íe por ventura contra efía or-

dem íè levantaííè algum rumor , ou fuccedefíè al-

guma inquietação no povo , fe daria por taõ mal

fervido
,
que mandaria feveramente punir os culpa-

dos
,
que alteraíTem o repouíb do Reyno. Soce-

gou-fe o povo com efte Edital da deíbrdenada fú-

ria , com que infultava aos Fidalgos
,
que paííavaô

pelas ruas. Os Pregadores dos Púlpitos concorre-

rão também muito ao íeu focego , exhortando-os à

uniaõ , moftrando os perniciofos eííèitos do contra-

rio. E ainda luzio mais a benignidade dei Rey,
mandando fixar nos lugares públicos feg^undo Edi-

tal , declarando , que perdoava o delido de qual»

quer peííòa , que diante dos Juizes nomeados ma-
nifeílaílè a noticia , que houveflè tido da conjura»

çaõ. Sérvio a muitos comprehendidos efte indul-

to , os quaes fizeraõ mayor a prova , dos que de-

pois fe caftigaraõ.

ForaÕ proceííàdos brevemente, obíêrvadas to-

das as regras do Direito , os culpados , os quaes

attonitos com o fubito golpe
,
que os ameaçava,

efcreverao diverfas Cartas a EiRey , entendendo

,

que íem manifeftaçaõ da verdade fe naõ tomaria

a ultima reíoluçao em caufa taõ grande j toda a

fua induílria puzeraô em defculpar a tenção , con-

feííàndo a obra, com que aííim fora5 os primeiros,

que aííinariõ na fentença da fua morte. Manda-
rão os Juizes dizer aos reos alles^aflem a fua juíli-

ça no prazo de tres dias. O Marquez de Villa-

f Real,
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1

Real , o Duque de Caminha , e o Conde de Arma-

mar , declinarão para a Mefa da Confciencia
,
por

íèrem Cavalleiros profeílbs da Ordem de Chriftoj

porém em 25 de Agofto os relaxarão à Juíliça fe-

cular por lhe fer provado o crime de lefa Magefta-

de da primeira cabeça. Eraõ os Miniftros da Me-
fa D. Leão de Noronha , Francifco Lopes de Bar-

ros , Eílevaõ Fuzeiro , e Simão Torrefao Coelho.

O Procurador da Coroa Thomé Pinheiro da Vei-

ga oííèreceo contra todos os reos hum Libeilo,

para dentro em tres dias reíponderem conforme a

Ley do Reyno. Finalmente íê ajuntarão na Re-
lação os Miniftros nomeados para lentenciarem aos

convencidos no dia 26 de Agoílo , os quaes forao

os Doutores Franciíco Lopes de Barros
, Juiz Re-

lator , Francifco de Mefquita , Pedro de Caftro

,

Gregorio Mafcarenhas Homem , André Velho da

Foníèca
,
Corregedor do Crime da Corte , Francif-

co de Almeida Cabral , Valentim da Cofta de Le-

mos , Fernão de Mattos de Carvalhofa
,
Marçal

Cafado Jacome , Duarte Alvares de Abreu , Fer-

não Cabral , Chanceller mor , e Joaõ Pinheiro , DeA
embargador do Paço. ElRey querendo moftrar

,

que a fua benignidade juftificava em tudo o fea

Real animo em huma caufa taô importante , man-

dou hum Decreto , em que nomeava feis Fidal gos

adjuntos nas fencenças do Marquez de Villa- Real ,

Duque de Caminha, e Conde de Armamar: foraõ

eíles Pedro de Mendoça Furtado , Fernão Telles

Tom.VIL X de
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de Menezes , D. Pedro de Alcaçova , D. Miguel

de Almeida , Henrique Correa da Sylva , e Anto-

nio Telles de Menezes j e dando-fe os tres últimos

por fufpeitos , fe nomearão no feu lugar Pedio da

Cunha , Triílaõ da Cunha , e Pedro da Cunha y

Veador da Rainha. Juntos todos os Juizes no-

meados, fentencearaÕ k morte ao Marquez de Vil-

la-Real , ao Duque de Caminha , e ao Conde de

Armamar. Na tarde do mefmo dia , os Defembar»

gadores nomeados , íèm os adjuntos , condemnaraõ

a que foíle degollado D. Agoílinho Manoel , e que

foílèm arraftados , e enforcados , em forca mais alta

do coílumado , Pedro de Baeça , Belchior Correa

da Franca
,
Diogo de Brito Nabo, e Manoel Va-

lente. Chriílovaõ Cogominho foy remettido ao

Juízo Eccleíiaftico , e depois à Meia da Confcien-

cia
;
porém havendolhe moílrado naô lhe valerem

os privilégios , elle , e Antonio Correa foraÔ os úl-

timos
,

que enforcarão a 9 de Setembro defronte

do Limoeiro.

No dia 29 de Agofto de 1641 na Praça do

Rocio appareceo hum theatro , onde íe puzeraõ

quatro cadeiras, a do Duque fobre tres degraos, a

do Marquez com dous, a do Conde com hum fó,

e no pavimento a de D. Agoftinho Manoel, buí^

cando a vaidade humana diftinçces ainda na fatali-

dade de huma morte criminoíà. Depois da huma
hora fe deu principio à execução, e foraõ degolla-

dos, e ao mefmo tempo padecerão em differentes

forcas
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forcas os acima referidos , íêndo caftigados com
mais efpanto

,
que laftima dos drcunftantes

5
por-

que o povo ,
approvando o caíligo

,
gritou : Viva

E/Rey D. Joa^. Ficarão no theatro os corpos dos

quatro degollados até à meya noite
,
que a Tumba

da Miiericordia os levou à Igreja de Noílà Senhora

dos Remédios dos Carmelitas Deícalços. Conta-

va o Marquez cincoenta e dous annos , o Duque
íeu filho vinte e fcte , o Conde de Armamar vinte

e quatro , D. AgoRinho Manoel cincoenta e oito.

Eííe trágico fucceíío deu fim à Cafa do Marquez
de ViIIa-Real, huma das mayores de Portugal, pe-

la origem
,
grandeza , e authoridade , com que íê

havia confervado por mais de dous feculos , naõ

ficando fucceííàõ ao Duque de Caminha , a quem
pareceo , como alguns dos' Juizes entenderão, que

podia livrar do ultimo fupplicio pela culpa
,
que íb

tinha de naõ accufar a íèu pay. Sua irmaa Dona
Maria Brites de Menezes, caiada com D. Pedro

Portocarrero , VII. Conde de Medelhim
, que naõ

era Grande, ainda que dos mayores deHefpanha,

tomou os títulos de Duqueza de Caminha , e Mar-

queza de Villa- Real , e íèu marido, em razaÕ del-

les , íe cobrio Grande da primeira claíTe , e depois

da paz pertenderaõ a fucceííàõ da Cafa de Villa-

Real para feu filho D. Pedro Lugardo de Mene-
zes

,
qu2 foy VIII. Conde de Medelhim

,
B-epof-

teiro mòr dei Rey, e Gentil-homem de fua Came-
ra. No dia das execuções fahio El Rey de luto à

Tom.VII. Xii caíli,
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cafa , em que aíTiftia toda a Ncbreza , e com elo-

quência , e gravidade , manifeílou em breves pala-

vras o feu grande fentimento , e qual era a fua juí^

tiça.

ElR^^y
,
que com moderação moílrou cafli-

gar o delido , e naõ a queixa , lhe pareceo , fe devia

logo deferir aos mais criminoíbs , examinando-fe as

culpas dos que fe achavao prezos , e naõ fe achan-

do fundamento, foraõ todos fokos , ainda que em
diveríbs tempos. Sahiraô da prizaõ os Condes da

Caílanheira , e Val de Reys , e Gonçalo Pires de

Carvalho ; e ícu filho Lourenço Pires tivera o mef-

mo fucceílb fenaõ morrera na prizaõ j Antonio de

Mendoça foy mandado paííàr da Torre de S. Giaõ

para o Mofteiro da Trindade de Santarém , fendo

reílituido aos feus cargos; Mathias de Albuquerque

foy folto , e admittido logo à preíênça deiRey , a

quem queixofo diííe : Tem V. Mageílade aosfem
pés o mais leal Vajfallo

,
cjue pode dejejar j a que EI«

Rey benigno refpondeo, que efíava inteirado da fua

innocencia , e com vontade de lhe fazer muita mer-

cê , o que brevemente fe veyo a verificar. O Ar-

ccbifpo, e o Inquifidor Geral eftiveraõ prezos nas

cafas interiores do Forte do Paço , de donde os paí^

faraõ para a Torre de Belém, e na de S. Giaõ veyo

a falecer o Arcebifpo
,

arrependido de haver taõ

cegamente feguido a fem razaõ daquelia idéa. O
Inquifidor Geral foy folto a 5 de Fevereiro de 1643,

e reílituido lo^o acs feus lugares 3 o Biípo de Mar-

ty ria
,
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tyria , depois de eftar muitos annos na Torre de

Belem , o paííàraõ para o Moíleiro de S. Vicente

de Cónegos Regrantes , onde acabou a vida. Fi-

nalmente ElRey fegurou ávida, eoReyno, con-

íeguindo applauíos de prudente , e juílo
,
igualmen-

te dos naturaes
,
que dos Eftrangeiros. Os Caíle-

Ihanos difcurfando no modo do caíligo , deíconfía-

ra5 da Conquifta de Portugal , dizendo
,
que Ei-

B ey D. JoaÕ íènaÕ empenhara com tanta refolu-

çaõ a caftigar peííòas taõ grandes , fe duvidara da

obediência , e fidelidade dos íeus VaíTalIos.

No dia 7 de Agofto entrou no Porto de Lií^

boa a Armada de França
,
que fe compunha de vin-

te naos , de que era General o Marquez de Brezê,

fobrinho do Cardeal de Rechilieu , e herdeiro da

fua Cafa , o qual vinha reveílido do caradler de

Embaixador delRey Chriftianiííimo
, para dar os

parabéns da fua exaltação ao throno a ElRey D.
JoaÕ. Teve logo audiência , à qual entrou con-

duzido pelo Conde de Vimiofo , que em hum ber-

gantim bem adereçado o havia ido buícar. Rece-
beo ElRey ao Marquez com magnifico apparato

,

e com todas aquellas demonílrações de agrado,

que podia difpenfar a Mageftade. Depois teve au-

diência da Rainha , e do Principe D. Theodofio:

recolheo-fe o Msrquez outra vez a bordo da Ar-

mada , rccufando orspoíento, que fe lhe havia mag-
nificamente preparado no Paço da Corte Real. El-

Rey lhe mandou hum grande refrefco. Enccrpo-

rou-íê
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rou-fe a Armada de França com a Portngueza
,
que

mandava Antonio Telles de Menezes , que che-

gando de governar a índia, namefma noite fobio a

beijar a maô a ElRey , que o fez General da fua

Armada , de que era Almirante Fernão da Sylvei-

ra irmaô do Conde de Sarzedas. Conílava a Ar-

mada de treze navios , cinco muy poííantes , e os

mais ainda que pequenos , bem apreftados , e capa-

zes depeleija. Era o intento, com que fahiraõ as

duas Armadas , e a de Hollanda
, que íe efperava

brevemente ,
interpender a Cidade de Cadiz na

Coíla de Andaluzia
j
porque o Cardeal de Richi-

lieu era de parecer ,
que a guerra a fentiíTem pri-

meiro os inimigos delRey
,
que os feus Vaííàllcs;

porém aquella Praça bem preparada , e defendida

,

fez defvanecer a empreza.

Pouco depois a lo de Setembro checou aou«

tra Armada auxiliar de Hollanda, igual à Franceza

em numero de navios, enao na Nobreza , e galhar-

dia dos aventureiros Francezes, de grande qualida-

de, e Soldados de efiimaçaõ, que ficarão fervindo

neíle Reyno. Della era General Adriano Gylfels,

Soldado de grande valor , e experiência
,
que na

índia havia cedido a Antonio Telles de Menezes,

de quem f( y vencido em huma batalha naval , e

trazia titulo de Embaixador dos Eílados. Deulhe

ElRey audiência, e foy conduzido pelo Barão de

Alvito , e fe r^colheo à Armada , o qual íitbendo da

anticipaçaõ da jornada da noíía Armada , e France-

za ,
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za
,
procurou ir íer íêu companheiro nella , e na-

vegando ao Cabo de S. Vicente, chegou à viíla de

Cadiz , e naõ encontrando já as duas Armadas

,

voltou ao mefmo Cabo , donde fez aviíb a ElRey,

de que determinava eíperar os galeoens da prata

,

que por Novembro coHumavaõ bufcar aquelle mar,

pedindo a Sua Magcílade quizeíTe mandar engroífar

a Tua Armada com alguns navios da noííà. Quan-

do chegou eíle avifo já a Armada Portugueza ha-

via ancorado no rio de Lisboa
; porém ElRey

querendo conremporifar com os Hollandezes , lhe

mandou quatro navios , e por Cabo a Ruy de Bri-

to Falcão , o qual ílihindo a 1 1 de Outubro , no
meímo dia tomou hum navio mercante Inglez,

que os Mouros haviaÕ tomado
, carregado de fer*

ro , e levavaõ para Salé : no outro dia encontrou

o navio dos Mouros
,
que rendera ao Inglez , e lhe

deu caça
,
obrigando-o a dar à cofta 5 e íêguindo a

fua derrota chegou ao Cabo de S. Vicente, enaô
achando a Armada Hollandeza , informado do ca-

minho
,
que tinha feito , tomou a mefma derrota

5

e gaftando vinte enove dias, anaÕ pode encontrar,

e recolhendo-fe a Lisboa
, já a achou refazendo-íê

do damno
,
que havia recebi Ío do encontro

,
que

tivera com a Armada Caftelhana. Deteve-fe a

Armada de Hollanda no Porto de Lisboa até Ja-

neiro do anno feguinte de 1^42, tempo , em que

volrcu para Hollanda. ElRey mondou dar ao Ge-
neral huma Cudea de ouro com hum anel de dia-

mantes ,
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mantes , e ao Almirante outra , e outro anel de

igual valor , e do meliTio feitio , e a cada hum dos

Capitães da Armada huma cadea com o feu retra-

to em huma medalha de ouro.

AchavaÕ-fe em Carthagena de índias algumas

relíquias da poderofa Armada , com que o Conde
da Torre paííòu à America em demanda da Con«

quifta de Pernambuco , e na violenta divifaõ da-

quella Armada , os melhor livrados fora5 aquel-

les navios
,
que tomarão o porto de Carthagena.

E conílando a ElR.ey
,
que Dom Rodrigo Lobo

,

General da Armada
,
que fe mandara aoBrafiI , ha-

via chegado ao mefmo porto derrotado de hum
temporal , e que com elle hia embarcado o Conde
de Caftello-Melhor Joaõ Rodrigues de Vafconcel-

los, e outros Fidalgos dignos de toda aeílimaçaõ,

íè reíblveo a fazerlhe avifo , manifeftandolhe a fua

exaltação, epoííè doReyno, encarregandolhe, do

modo poíTivel, voltaííèm ao Reyno com todo o

poder , de que efíavaõ encarregados
,
para que co-

mo bons Vaílàllos pudeííèm chegar a tempo, a fer

participantes da defeníâ , e confervaçaõ da Patria.

O Conde de Caftello-Melhor , que por fua

condição, bondade, eboas partes, era aquém to-

dos obedeciao , íê via cercado de parentes , e ami-

gos de grande valor , obedecido dos Officiaes peri-

tos , e applaudido de tres mil Soldados Portugue-

zes , intentou huma taÕ heróica acçaô
,
que ainda

na5 coníèguida lhe íêrá eternamente glorioía j e
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p

foy a de querer ganhar os galeoens de prata
, que

de Porto Bello para Carthagena conduzia Francií^

CO Dias Pimenta, centrar com elles em Lisboa j

defta acçaõ diz o Conde da Ericeira na fua eílima-

da Hiftoria : Que de toda a prata
,

(jiie dos galeoens Ericeira, Ponug.Ref-.

trouxeffemjeria pouco para lhefabricarem E/iatuas.
5-

Eíia idéa já próxima ao effèito , fem que por al-

gum refptíito pareceííè duvidoíâ a fua execução, íè

fruílrou com univerfal perigo de todos os Portu-

guezes ,
que alli íè achavaõ

j
porque fallando Pe-

dro Jaques de Magalhaens com hum Capitão de

tres
,
que eílavaô alojados

,
para que entraííèm na

facçaô , elles o revelarão ao Governador , e Minií^

tros Caftelhanos , a quem fendo o trato defcoberto,

procedeo a prizaõ contra o Conde , e Pedro Ja-

ques , e feus confidentes
,
que todos foraõ afpera-

mente atormenta Jos com tratos
, que a conílancia

venceo ,
negando tudo o de que os arguiaô , com

tanto valor ,
que moftrava bem prevenido , o que

emprendiaô. Sem embargo dos defeitos da prova,

pela negação dosreos no tormento, foy Pedro Ja-

ques íèntenceado a dez annos de degredo íóra de

C];\rthagena , e feu deftrido , e tanto
, que fe lhe

oífereceo occafiaõ, paífou a Cadiz, e deíla Cidade

a Lisboa , na qual El Rey lhe fez mercê de huna
Commenda , e depois cheyo de ferviços occupou
grandes póílos. O Conde de Caftello-Melhor

,
que

foy prezo no Caílello de S. Filippe , e procedendo

contra elle o Auditor da Armada com dous Ouvi-

Tom.VIL Y dores
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dores por adjuntos , o íêntencearaÕ à morte , coi>

demnando-o primeiro a levar tratos , de cuja íen-

tença appellou o Conde, moftrando anullidade na

grandeza das prerogativas do titulo por falta deju-

rifdicçao : e naõ valendo a razaõ contra a violên-

cia , íizeraõ defpir o Conde , e lhe deraõ fete tra-

tos com o mayor rigor
, que excogitou a malicia

naquella occafiaõ
j
porém o Conde os fofreo com

tanta conftancia
,
que naõ pronunciou outra pala-

vra mais, que a com que implorava o foccorro

Divino. Os Juizes reconhecendo a falta de poder

para o fentencearem , lhe aceitarão a appellaça6 , e

permittindo a Jorge Furtado a levaíTe a Madrid

,

em que elle trabalhou com toda a diligencia pela

fua liberdade , e depois delle a coníeguir , fe paííou

a Inglaterra , e de Londres a Portugal. O Conde,
ainda mal convalecido das feridas , intentou levan-

tai íê com o Caílello, em que o haviaÔ fegurado,

mas por falta de meyos fe defvaneceo a empreza

,

e depois por modo eftranho fahio da prizao com
alguns Soldados ( de que fe fiava) para o navio,

que ElRey de Portugal lhe mandara, o qual depois

cahindo em mãos de Coííàrios, elle os reduzio a

ferem o meyo da fua liberdade : e havendo experi-

mentado todos os defvarios de repetidos infortú-

nios , entrou em Lisboa , e foy recebido delRey

com todas as demonftrações de honra , de que o

ítu merecimento o havia feito acredor , e lhe fez

mercê do titulo de Con Je em duas vidas mais , e

as



daCafa Tortug, Liv.VIL 171

as meímas nos bens da Coroa, e Ordens, e hiima

Commenda , e o nomeou do Coníèlho de Guerra,

e Governador das Armas da Provinda do Minho

,

onde com novos íêrviços confeguio lionrado nomej

e premiando igualmente , conforme a fua catego-

ria , a todos os que tiveraõ parte na liberdade do

Conde , deu ao Capitão Hollandez féis mil cruza-

dos , e huma cadea de ouro com huma medalha

com o íêu retrato , e o Conde , e a Condeíla jo-

yas , e outros prefentes de valor.

Bem quizera ElRey , e Miniílros de Caílel-

la , íê achaílèm as fuás Armas em tal eftado , que

de fubito fe converteííèm contra Portugal
,
julgan-

do utiliííima a preíTa , mas ella naô lhe era menos
impoííivel , que conveniente. O Exercito

, que

em Hefpanha íê havia levantado com tanto dam-

no , como íè outro inimigo o fízeííè , íe occupava

na reducçao de Catalunha
;
porque efta guerra,

que no principio fora voluntária
, já era preciía

5

porque os Francezes naõ perdendo occaíiao algu-

ma contra os íèus emulos , naõ tanto haviaõ acedi-

do à defenfa dos Catalaens
,

quanto a cobrar o
Condado de Roíêlhon unido àquelle Principado.

Em Flandes havendo também occupado os Fran^

cezes opulentas Cidades , e os Hollandezes naõ me-
nos afortunados davaõ com as fuás operações ca-

lor às Armas Francezas : com tudo juntaraõ osCaf-

telhanos gente capaz de guarnecer as fuás Frontei-

ras.

Tom.VII. Y ii Naõ
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Na6 era a guerra igualmente grata a todos os

Hefpanhoes. Aos Grandes, porque alguns delles

fendo intereííàdos com o íàngue delRey , e da Rai-

nha de Portugal , naõ defprazia interiormente a fua

elevação : e tal vez a todos pela conveniência de

ter por taô vifinho hum Rey Catholico de quem
íê valeíTem naquelles caíbs , que a fortuna traz

comíigo mayores aos mayores.

O Conde de Monte-Rey
, que de Vice-Rey

de Nápoles naô havia muito
, que defcançava na

prefidencia de índias
,

foy nomeado Governador

das Armas de Caftella , e aííiília em Merida , dií^

tante de Badajoz nove legoas
,
que governava o

Marquez de Toral. Foy o primeiro movimento das

Armas Caftelhanas contra Olivença , que defen-

dendo-íe com valor
, obrigou ao Conde de Monte-

Rey a retirarfe , vendo que achava mayor oppoíi-

çaõ , do que fuppunha , cuftandolhe o intento du-

zentos homens mortos , e feridos , em que entravaô

Officiaes de importância. Depois coníêguiraô as

noíTas Armas com felicidade diverfas acções , e em-
prezas , de forte

,
que em quaíi todas as partes íê

viaõ as bandeiras Portuguezas vitorioías , nao fó

na Província de Alentejo , mas na Beira Fernão

Telles de Menezes
,
que fuccedera a D. Alvaro de

Abranches , ganhou o Caílello de Goardaõ , e con-

íèguio no íèu governo reputação em diverfas em-
prezas , com que fez refpeitadas as Armas ,

que

mandava, Ruy de Figueiredo naProvincia de Traz

1
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dos Montes , entrando pelo Reyno de Leaõ

,
ga-

nhou diveríbs Lugares
,
faqueou outros , e depois

no de Galliza , onde íê apoderou das Villas de

Vimbra , e Tamaguelos , e queimando diverfas Al-

deãs , íe recolheo naõ menos rico de opinião
,
que os

Soldados de defpojos. D. Gaílao Coutinho
, que

obrava com valor, e forte femelhante , fez diverías

entradas por Galliza , deftruindo os inimigos com
taõ valeroíã reíbluçaÕ , que ficando em provérbio

,

durará íêmpre a gloria
,
que nefta Provincia coníe-

guio, fazendo temidas, e refpeitadas as bandeiras do
jfeu Rey.

No Algarve
,
por occafiaõ do terreno , íè obra-

va menos
,
que nas outras fronteiras : com tudo de

huma bataria oppofta ao quartel de Alcoutim
, foy

mortalmente ferido o Meftre de Campo D. Fran-

ciíco de Caftellobranco , de forte , que o preciíou a

huma taõ larga cura
,
que he digna de fe efcrever.

Durou efta cura tres annos , e tantos o perigo da

vida
5 porém Deos pagando a univerfal comp.íixaã

de D. Joaô de Caftellobranco íêu pay , que com
igual piedade íbccorria a todos os neceíTitados , lhe

aííègurou a vida com aquelle remédio íânto da ef-

mola , de que elle foy muy obíèrvante ; e íêu filho

vivendo veyo , íendo íègundo , a íèr fuccefíbr da

Caía, e depois Conde de Redondo, e faleceo no
;.nno de 1686.

Eraõ grandes asdeípezas, que fazia a guerra,

e curtos os meyos
, que fe eílabeleceraõ nas primei-

ras
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Cortes do anno de ras Cortcs para a fua fubfiftencia : o que confidera-

ItTs,' y convocara6 fegundas
,
que fe celebrarão a

i8 de Setembro do anno de 1642 na falia dos Tu-
deícos com as ceremonias coftumadas. Ajuntarao-

fe os Tres Eftados do Reyno , o da Nobreza em
Santo Eíoy , o Ecclefiaftico em S. Domingos , e o

dos Povos em S. Francifco. Era a propofta
,
que

ElRey mandou fazer , que os vinte mil Infantes

,

e quatro mil Cavallos ,
que eraõ neceíTarios para

defender as Fronteiras do Rej^no , fe naõ podiao

fuílentar com menos de dous milhoens , e quatro-

centos mil cruzados , e que para eíla quantia íê

apontafíèm os meyos mais fuaves para fe tirarem do

Reyno. Forao varias as confultas , e finalmente

• concordarão
,
que as decimas era o tributo mais

conveniente , e igual , em que todos entravaõ com
proporção 5 e depois de difputada em diíFerentes

conferencias eíla matéria , concordarão os Tres Ef.

tados no tributo dos dous milhoens , e quatrocen-

tos mil cruzados para as defpezas da guerra.

Por efte tempo formou o Conde Duque hu-

ma Junta , a que deu o titulo de Intelligencias Se-

cretas , com tanta eílimaçao
,
que lhe chamava o

feu EfquadraÕ , do qual vivia tao latisfeito
, que

muitas vezes affirmou
,
que com elle havia de con-

quiílar a Portugal primeiro, que com os Exércitos

do íeu Príncipe : e como no Mundo naõ faltaõ ma-
lévolos, naõ faltarão calumnias contra os innocen-

tes, porque íê promettiaõ grandes prémios aos que

defco-
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deícobriííèm qualquer obra de infidelidade , e foy

Providencia naõ perecerem todos. AíTim fe virão

injuftas prizoens, e ainda quenaô trágicas, muy pe-

no!as. D. Francifco Mafcarenhas
,
que havia íido

Vice-Rey da índia , e Confelheiro de Eílado na

Corte , e D. Joaõ de Menezes , já graduado com
ter já fido Governador da Ilha da Madeira porEl-

Rey D. Filippe, foraõ prezos na Gadea publica,

fahindo de Madrid vindo para Lisboa, mais refolu-

tos, que acautelados j Alvaro de Soufa filho dè

Gaípar de Soufa , Coníèlheiro de Eftado
,
foy re-

clufo em grande fegredo 5 Aííbníò de Lucena filho

do Secretario de Eftado de Portugal
, defappareceo

aos olhos da Corte ; íemelhante violência checou

às mayores peífoas , e outras de inferior fortuna

,

alcançando a todas a deígraça. Porém como com
efte meyo naõ fe fatisfazia a vingança , nem a ref-

tauraçaõ do Reyno , foy logo reprovado dos me-
lhores Miniftros , aos quaes fe fazia penofa a carga

de tantos Portuguezes , e alguns taõ grandes , íem
meyo algum para fe fuftentarem , o que havia de

fer à cufta da fazenda Caftelhena
,

para aííim ani-

marem os Portuguezes.

Determinou-fe
,
que das fazendas , que muitos

dos que eftavaô em Portugal tinhaô naquelles Rey-
nos , íe fizeíTe hum computo , e que mandando-as

ElRey cobrar por Miniftros feus , íè repartiííè o
rend-mento pelos Portuguezes ,

que elles nomea-

vaõ fieis
, que íe achavaõ na Corte j e que a fazen^

da
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da Real fuppriííè a falta daquelles eíFeitos. Aííim /è

poz em execução , acodindo aos Títulos, Fidalgos,

e Nobres , cada mez com fuas penfoens proporcio-

nadas ,
que naô paílàvaô de oitenta mil reis aos

Grandes , e mayores , nem aos Ínfimos defciaõ de

féis : porém efte íbccorro brevemente começou a

íèr incerto , e pouco depois faltou pela difficulda-

de , que le experimentava na empreza do Reyno.
ElRey D. Joaõ em Lisboa tinha mandado

também alimentar aos Miniftros Caftelhanos , de

que alguns le excuíâraô , naõ com menor vafdade,

que incommodo. Porém confideradas algumas ra-

zoens
, que naô parecerão defconvenientes , fe lhe

foy dando liberdade , de cuja acçaõ ElRey cada

vez mais fatisfeito , foy alargando o indulto , che-

gando ainda àquelles
,
que alguns julgavaÔ mais

importantes a feu tempo efte benefício. Entre os

Caftelhanos de mais brio , que fe achavaõ prifionei-

ros
, foy D. Sebaftiaõ Manrique , o qual paflando

ElRey pela Praça de Santarém , onde D. Sebaftiaõ

eftava prezo , lhe cerrou a janella , o que íê referio

a ElRey, e mandou lha naõ abriííèm mais: durou

largo tempo na prizaõ , até que fendo informado

ElRey por parte do prezo, que aquella acçaõ fora

de modeftia , e naõ de odio , como finiftramente íè

lhe interpretara
, foy reftituido à luz do dia , e pou-

co depois à liberdade da Patria.

Entre tanto nas Fronteiras de Portugal fe hia

obrando tanto mais , do que ao principio temiaõ os

inimi-
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inimigos , e os mefmos Portuguezes eíperavaõ , fa-

zendo os Governadores das Províncias do Minho, e

Traz os Montes atrevidas entradas nos Reynos de

Galliza , Caílella , e Leaõ , abrazando Lugares , e

fazendo prifioneiros os moradores , com credito , e

utilidade dos SolJados. Na Beira , e no Algarve,

íe paíTiva com mais (octgo , mas na Província de

Alentejo , como mais difpoíla , e opulenta , era o

theatro da guerra ,
porque nunca focegavaõ as Ar-

^ mas , já temidas , amda que também algumas ve-

zes refiilidas dos contrários ; os quaes primeiro eílí-

mulados mais do exemplo , do que da ira
,
procu-

ravaô com íèmelhantes correrias impedir , ou vin-

gar , o que padeclao. Permanecia ainda na defen-

ía do Caílello da Ilha Terceira D. Alvaro de Vi-

veiros , leu Governador, que por quatorze mezes,

com igual valor, que difciplina, refiílio ao prolixa

íitio
, que os moradores da lhe haviaõ poílo

com mayor valor
,
que difciplina , e finalmente íè

rendeo o Governador a 16 de Março de 1642 , íà-

hindo com todas as honras militares
,
que elle me-

receo na defenfa
,
que íeguio até a ultima extremi-

dade , íêm mais culpa
,
que a deígraça ; fendo o

Author defta reílauraçao Francifco de Ornellas da

Camera
, Fidalgo da mefma Ilha. Depois neíle

mefmo anno coníeguiraô 03 Soldados da Fortaleza

de S. Filippe da dita Ilha huma boa empreza em
dous navios de índias

,
que chegando a ella na fé

,

de que fe confervava na obediência delPvey de Caf-

Tom.VIL Z teíla,
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tella , fe acharão enganados , e quando o reconhe-

cerão , era já inevitável o perigo , e foraô remetti-

dos a Lisboa , e intereíTou Ell\ey nelles confidera-

vel fazenda.

Era grande a vigilância , com que ElRey fe

applicava ao governo do Reyno , e querendo com
alua preíença dar calor à guerra, reíolveo paííàr à

Provinda de Alentejo antes
,
que o Exercito fahií^

íè à campanha , e aííiílir em Évora todo o tempo y

que ella duraííe. Feitas as prevenções neceílarias

declarou ElRey, que a Rainha ficava em Lisboa

governando na íua auíencia , e nomeou para lhe aí^

fiílirem no governo ao Bifpo Capellaõ môr Dom
Manoel da Cunha , a Scbaíliaô Ceíâr de Menezes ,

e ao Marquez de Ferreira. A 19 de Julho do an-

no de 164) de tarde montou ElRey acavallo, ador-

nado , e os que o acompanhavaÔ , de galas militares:

foy à Sé a benzer o Eftendarte
,
que entregou a

D. Francifco Coutinho , Conde de Redondo , feu

Alferez môr , e fem voltar ao Paço entrou no bar-

gantim , e paííbu a Aldea-Gallega , e no outro dia

fez jornada , e aviíbu a Évora, que havia entrar de

noite na Cidade; fem embargo defta prevenção, o

povo o foy efperar a larga difiancia cem incrivel

alegria. Apoíentou-íe ElRey nas cafas do Conde

de Bafto
,
que eílavaõ prevenidas, e no dia 50 do

mefmo mez entrou na Cidade publicamente com
grande apparato , e foraõ exceííivas as demonftra-

ções na magniíicencia , e grandeza de feus natu-

raes,
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raes, de que entaõ íè imprimio huma Carta cm no- Carta impr.em 1545.

me de hum Collegial do Real Collegio da Purifi-

cação para hum íèu amigo de Lisboa. E porque

nefte tempo eílava a Rainha em vefperas do par-

to , de que nafceo o Infante D. AfFonfo , que de-

pois veyo a fucceder no Reyno , paíTou ElRey en-

coberto a Litboa a 7 de Agoílo
5
porém vendo

,

que a dilação era mayor , do que fuppunha , tor-

nou a voltar para Évora , e com admirável atten-

ça5 difpoz todas as prevenções, quefaltavao, pa-

ra fahir em Setembro o Exercito em campanha

,

gover.iado pelo Conde de Óbidos , de que era Mef-
tre de Campo Genseral Joanne Mendes de Vafcon-

cellos , General da Cavallaria o Monteiro mor , e

da Arâlharia D. Joaõ daCofta. Sitiarão, e rende-

rão a Praça de Valverde, em cuja acçaõ o Gover.

nador declarou
,
que capitulava com o Conde de

Óbidos, Governador das Armas delRey de Portu-

gal. Chegarão depois com o Exercito à vifta de

Badajoz, reconhecao a Cidade Joanne Mendes de

Vafconcellos acompanhado de Mathias de Albu-

querque, (que nefta Campanha exercitava o officio .

de Soldado , como íe naõ houvera taõ pouco tem-

po governado aquelle Exercito ) e do Padre João
Pafchafio Coíman.Jer

,
Religioíb da Companhia

,

natural de Lovayna
,
infigae Mathematico , o qual

depois com a pratica foy excellente Engenheiro

;

mas depois com pouca memoria das obrigações do
feu eftado , faltando à fidelidade , veyo a acabar

Tom.VII. Z ii dt ígra-
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deígraçadamente. Porém como já fe avifinhava o
Inverno , e o grande prefidio , com que fe achava

a Praça , e outras dificuldades
, que encontrarão

para poderfe continuar ofnio, depois de ouvidos

os Cabos, fe refolveo retiraríè o Exercito, e a 20

de Setembro começou a defalojar. O Co.ide de

Santo Eftevaõ
, que governava em Badajoz , ven-

do, que o Exercito íe retirava, fez fahir toda a guar-

nição com o intento de na retaguarda poder coníê-

guir alguma defordem : porém a terra era ta5 cor-

tada de fanjas, e vallados
,
que guarnecendo-le de

mangas de Mofqueteiros
,
impedirão a refoluçaõ da

Cavallaria , no que naô confeguio pequeno applau-

Ib Joanne Mendes pela difpofiçaõ deíla retirada.

Naô havia ElRey íabido , de que o Exercito mar-

chara fobre Badajoz, fenao depois, que o havia fei-

to j e diíTimulando entaô o enfado com as eíperan-

ças
, que lhe deraô de ganhar aquella Praça , orde-

nou todas as prevenções, que podiaõ conduzir ao

fim da empreza começada ; e vendo ,
que os mef

mos, que a facilitarão , fem confentimento feu le-

vantarão o fitio de Badajoz ,
defpachou hum Cor-

reyo , em que ordenava ao Conde de Óbidos , e a

Joanne Mendes de Vafconcellos , fe recolheííem a

Lisboa , donde íèm nova ordem ília naõ fahiriaÕ

de fuas cafas , e que o Exercito fícaíle entregue a

Mathias de Albuqu rque 5 e naquella meíma noite

os dous Generaes fahiraõ do Exercito para Lisboa,

e íicou entregue ao novo Governador das Armas
com
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com grande fatisfaçaõ dos Soldados , de quem era

íummamente amado, aíTim pelas virtudes, que lhe

reconheciaõ , como pela attençaõ , com que pro-

curava as fuás commodidades. Naô alterou Ma-
thias de Albuquerque a difpoíiçaÕ do Conde de

Óbidos , e no dia feguinte a 29 de Setembro foy fo-

bre Alconchel , como já eftava determinado. Efta-

va dentro do feu Caftello D. JoaÕ de Menezes

,

Marquez de Caftro-Fuerte , Senhor de Alconchel,

e tinha trezentos Infantes de guarnição , e todas as

munições neceílarias para hum largo íitio
5
porém

depois de batido o Caftello , e entrada a Villa , íè-

guio-fe logo Figueira de Vargas , tres legoas de

Alconchel, adonde Mathias de Albuquerque havia

mandado a D Rodrigo de Caílro , a quem Dom
Gabriel da Sylva

,
que governava o íèu Caftello , o

entregou logo com a permiííàõ de paflar a Xeres,

levando a fua familia , e os moradores com a fua

roupa. Guarneceo-íê o Caftello com duas Com»
panhias para fegurança dos comboyos , em quanto

duraííè a Campanha. Marchou depois o Exercito

para Villa-Nova dei Frefno
, que fendo vigorofa-

mente batida pela artilharia , fe rendeo , o que foy

muy íentido dos Caftelhanos pela grande oppreííàÕ,

que o prefidio daquella Praça dava aos povos vifi-

nhos , cuftandolhe ainda mais a reputação , que lo»

gravaõ as Armas de Portugal
, que viaõ prevale.

cer contra omefmo Principe, que intentava domt-

nallas, Recolheo-íè o Exercito deixando prefidia-

da
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da Villa-Nova , arrazado o Cafteilo de Figueira

de Vargas , deftruida a Villa , executando o meí^

mo com Cheles ,
que os Caftelhanos haviaõ def-

povoado , nao podendo o rigor
, com que entrara

o Inverno , dar lugar a que Mathias de Albuquer-

que continuaílè com a Campanha. Aquartelado o

Exercito, paííòu Mathias de AlbQquerque a Villa-

Viçofa , onde ElRey fe achava divertindo-fe na-

quelle fitio. Recebeo-o com grandes honras , e na

meíma forma experimentarão o mefmo favor da

fua grandeza os Generaes , e mais Officiaes do Ex-

ercito
, que tiverao a honra de lhe beijar a maõ.

Voltou El Rey para Évora, e a 5 de Outubro par-

tio para Lisboa , onde foy recebido com applauíos

de vitorioíb. Achou nafcido o Infante D. AíFon-

íb , que íendo o íègundo
, veyo a fucceder na Co-

roa , como adiante diremos. Depois já no anno

de , quando ElRey teve noticia do grande

Exercito , com que o Marquez de Leganes fahia

em Campanha , havendo applicado os foccorros de

Alentejo , e prevenido a defenía de Lisboa , paflou

fegunda vez àquella Província, e baftou fomente

chegar a Aldea-Gallega para que a mayor parte da

Nobreza partiíTe para a Praça de Elvas , haven-

do difpoílo o Exercito, que mandava o Conde de

Caílello-Melhor , Governador das Armas da Pro-

víncia de Alentejo , e feito todas as prevenções

,

com que rebateo os defignios dos Caftelhanos ; e

depois de retirado o Exercito do Marquez de Le.

gaíies
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ganes a Badajoz , fem que executaíTe facção de im-

portância , vendo ElRey alguma defuniaô entre

os noíTos Generaes , refolveo , depois de ouvir os

Cabos principaes , dividir o Exercito , e metello

em quartéis , confiderando ,
que o rigor do tempo

naõ era já para empenhar o Exercito em empreza

alguma. Nefta Campanha fe achou ElRey das

Ilhas de Maldiva , Senhor de muitas riquezas ,0
qual havia paílado a Lisboa a pedir focccrro contra

hum irmão feu , que íe havia apoderado violenta-

mente do Reyno. Joanne Mendes de Vafconcel-

los o tratou com grande refpeito , ordenando , que

feoblèrvaííè com a fua peíToa todas as ceremonias

,

que na guerra fe coftumao praticar com os Cabos

mayores , advertência ,
que ElRey eftimou. Fez-

Ihe ElRey mercê de fer na índia do Confelho de

Eftado , como íe vê da Carta , que íe lhe paííòu a chanche'. ddRey d.

25 deAgoílo de 1645, eaomefmo tempo diverfas ^^^^

mercês no meímo Eliado da índia , humas úteis

,

outras honorificas
,

para elle , e íèus defcenden-

tes, com que paílbu íatisfeito a viver em Goa. De
Monte-Mor , onde ElRey eílava

, paílbu a Setu-

val, onde detendo-fe poucos dias, depois de orde-

nar a fortificação daquella Praça , entrou em Lif-

boa a 18 de Setembro , na qual foy feílejada com
grande fatisfaçaÔ , e godo de feus Vaííàllos a fua

reílituiçaõ à Corte.

Corria com profpera fortuna a felicidade do
reynado delRey D. Joa5 , porque a lealdade dos

corações
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corações Portuguezes, auxiliados do poder Divi-

uo , haviaõ facriíicado , e offèrecido liberalmente as

vidas , e as fazendas pelo amor da Patria , e pela

gloria do íeu Principe 5 e defta forte vencerão com
conílancia aos valeroíbs Hefpanhoes, que rara vez

deixarão de peleijar com feus inimigos
, que nao íâ-

hiííèm vitoriofos em recontros
, choques , e bata-

lhas. Na de Montijo
,
que no anno de 1 644 venceo

o General Mathias de Albuquerque
, Governador

das Armas da Provincia de Alentejo , à qual deu

principio a noílà artilharia carregada de balas de

moíquete , e palanquetas , com taõ venturofo em-

prego
,
que penetrando todo o corpo da Infantaria

inimiga, a deícompoz toda, padecendo igualmente

os Officiaes , e Soldados hum terrivel eílrago. Po-

rém os Caftelhanos ,
que nao íe embaraçaraõ com

aquella primeira defcarga , tornarão a compor a In-

fantaria, e depois de difpararem duas peííds com
pouco eííèito , o Baraõ de Molinguen

, que man-

dava o Exercito Caftelhano
, carregou com a Ca-

vallaria do feu lado direito as noílàs tropas do eí^

querdo com tal fortuna
,
que as defcompuzeraô de

forte
,
que volcaraõ as coftas 5 a eíle deíàtino feíè-

guio outro de desbaratarem hum Terço : e conhe-

cendo os Caftelhanos a fua fortuna , a íèguirao de

íbrte , que romperão a noííà Infantaria , e ganha-

rão a artilharia , o que vendo a Cavallaria do lado

efquerdo , fê retirou antes de ter recebido damno al-

gum. Os Caftelhanos vendo os noíTos Terços con-

fundidos
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confundidos deraô a vitoria por confeguida , e íe

occuparaõ em roubar , e fe começarão a dividic

por toda a Campanha. O General Mathias de Al-

buquerque acodindo com incrivel valor a todas as

partes , lhe matarão o cavallo , o que vendo hum
Official Francez chamado Henrique de la Morle

,

lhe deu o feu cavallo , lacrifícando a fua vida por

falvar a do feu General
j
porém com tal fortuna,

que pelo feu valor cobrou depreííà outro. Dom
João <la Coda , General da Artilharia , diícorria co-

mo deliiiííimo Capitão com tanto valor, que ex-

cede ao mayor encarecimento , animando a huns , e

unindo a outros , e encontrando-íè com hum Capi-

tão de Cavallos Caílelhano , fe inveíliraõ , e o ma-
tou às eílocadas , recebendo das fuas mãos hunia

grande cutilada na cabeça , e certo
,
que ao íèu in-

cançavel cuidado, e valor , fe deveo a mayor par-

te do bom fucceííb defte dia. Unio-íêlhe Mathias

de Albuquerque , e fe deliberarão a reftaurar o dam-
no perdido , ou íacrificar as vidas com taô glorio-

íb fim. Formarão a Infantaria , e com quarenta Ca-
vallos

,
que juntou de la Morle

,
avançarão aos ini-

migos com as efpadas na maô com tanto impeto,

que tornarão a reftaurar a artilharia
,
que haviaô

perdido , a qual D. Joaô da Cofta fez voltar bre-

vemente contra os inimigos com maravilhoíò effei-

to ; e dando fobre elles
,
obrigarão aos Caftelhanos

a fe porem em fogida ,
largando o campo da bata-

lha
,
que fe via coberto de corpos mortos. Ob noí^

Tom.VIL Aa fos
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íbs os íeguiraõ tao picados de íe terem vifto taô

mal tratados no principio da batalha
,
que fem pie-

dade os matavaô
,
obrigando a muitos a lançarem-

fe ao Guadiana , onde afogados naõ tinhaõ me-

lhor forte. Em fim ganharão os noflbs a batalha,

em que os Caílelhanos perderão quatro Meftres de

Campo , dous Sargentos mores, nove Capitaens

de Cavallos
, ( o Conde de Montijo , e feu filho

)

quarenta e cinco de Infantaria , e outros muitos

Officiaes , e entre mortos , e feridos foraõ mais de

tres mil Soldados , tomaraõ-íc quatro mil e qui-

nhentas armas dos inimigos mortos , e dos que as

largavaô para mais levemente fogirem. Da noííà

parte íe perderão novecentos homens entre mor-

tos , e feridos, em que entrarão os ?víeftres de Cam-
po Ayres de Saldanha , e D. Nuno Mafcarenhas

,

Joaõ de Saldanha, Capitão de Cavallos, Bartholo-

meu de Saldanha
,
Capitão de Infantaria ,

Rodrigo

Starh
,
Capitão de Cavallos Hollandez , e os Sar-

gentos mores Belchior do Crato , e Jeronymo Fer-

rete , e oito Capitaens de infantaria , tres, ou qua-

tro da Cavallaria , e outros Officiaes. Os priíio-

neiros
, que levarão, quando começou a batalha,

foraõ o ÍVIeRre de Campo Euílachio Pique , os

Capitães de Cavallos Fernão Pereira , e o Conde
Franciíco Fiefque, Genovez, Manoel de Saldanha,

D. Diop-o de Ãlenezes, ferido com huma bala em
iuima perna , Jorge de Mello , Dom Francifco de

Almada, ambos Capitaens de Infantaria, e Nuno
da
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da Cunha , e Francifco Correa da Sylva
,
que íêr-

viaõ de Soldados , com muitas feridas.

Chegou a noticia da vitoria a Lisboa , que

ElEley recebeo com gofto , e reconhecendo a mer- Anton. Co^ih^jdro-

ce
,
que Deos llie fazia , lhe foy render as graças à 'JÍ^^S'^^''''^'''

Sé , indo a pé com o Principe acompanhado de

toda a Corte, Grandes, e Fidalgos, e íeguido de

muita gente nobre , e de immenfo povo. Depois

a mandou applaudir com demonílrações publicas

de goílo , e participar aos alliados o bom fucceílb

das fuás Armas: efpalhou-fe, entre as mais Nações,

a vitoria , e reputação das noíTas Armas. A Ma-
thias de Albuquerque fez ElRey Conde de Alegre-

te. Deita forte forao confeguindo em todas as Fro-

vincias do Reyno gloriofos progreííòs as Armas
Portuguezas, que naõ fó defendiaô as fuas Praças,

mas entrando pelas fronteiras de Caftella, deílrui-

rao Praças , e ganharão outras
, que coníèrvaraõ

por grande numero de annos 5 de maneira
, que al-

guns dos fucceííos adveríbs
,
que experimentarão,

foraõ motivo de confeguirem novas occafioens de

reputação , e gloria.

Nas Conquiftas foyElRey acclamado, e obe-

decido , onde os noííbs obrarão milagres de valor

contra os Hollandezes, que em odio de Caítella in-

vadirão algumas Praças do Eílado da índia , e da

America j e aííím porquatorze annos fuílentaraõ na

Capitania de Pernambuco a guerra contra os Fila-

dos Geraes das Pcovincias Unidas , em que foraô

Tom.VII. Aa ii ven-
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vencidos por diverfas vezes em particulares recon-

tros , e nas duas celebres batalhas dos Gararapes

,

fendo General Francifco Barreto de Menezes 5 a

primeira no anno de 1648 , ea fegunda no de 1649,

devendo-fe o principio defta reftauraçao ao herói-

co , e generoío animo de JoaÔ Fernandes Vieira

no anno de 1645 , em que começou a fazer guerra

aos Hollandezes , em que teve igual gloria André

Vidal de Negreiros , e a ambos fez ElRey diverfas

mercês, com que honrou, e ennobreceo íiias peí^

foas , a que le unirão D. Antonio Filippe Camaraô,

valerofo Brafiliano , Governador dos índios da fua

Naçaõ, e Henrique Dias, Governador dos pretos

íeus naturaes , os quaes com acções de incrivel va-

lor deixarão na noíFa Hiftoria honrada memoria

,

com os quaes ElRey fe houve taõ grato , como
elles fatisfeitos ; e aílim lançarão fora daquella Ca-

pitania aos Hollandezes, eveyo ElRey a ficar pa-

cifico Senhor daquelle Eftado. Na Africa o Rey-
no de Angola , em que a induftria , e valor do Ge-

neral Salvador Correa de Sá e Benavides no anno

de 1648 recuperou aquella Conquiíla do poder dos

Horandezes. Naõ íêguio a mefma fortuna a Ilha

de Ceilão
,
porque ainda que na fua defenfa fe obra-

rão acções dignas de eterna memoria ,
que pare-

cem incriveis na esfera do valor 5 a diílancia , e a

morte do Vice-Rey Conde de Sarzedas , D. Ro-
drigo Lobo da Sylveira , d fficultava os foccorros

neccíFarios a perigos mais urgentes ; e cedendo o

valor
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valor à multidão reforçada por tantas vezes

,
veyo

a ficar no domínio de Hollanda. Em Africa alcan»

çou ElRey muita gloria , aííim em Angola contra a

Rainha Ginga, e outros Principes, como emMa-
zagaÕ contra os Mouros , e em Tangere , donde

íe diftinguiraô deíde o Conde de Sarzedas até o da

Ericeira os íêus valeroíbs Capitaens Generaes, fa-

zendo efte ultimo levantar o fitio com muita per-

da a GayIan
,
que com vinte e cinco mil Mouros

intentava ganhar efta Praça.

Entre as gloriofas acções do íêu reynado ferá

íempre admirada a protecção , com que generoíà-

mente foube confervar a Ley da hofpitalidade con-

tra o poder dos Parlamentarios , que a opprimirao,

e occuparaò violentamente a Coroa de Inglaterra

,

de que formarão huma Republica, íêm que íèem-

baraçaííè do feu grande poder para deixar de aco-

dir aos Principes Palatinos Roberto
,
Duque de

Cumberíand , General de Inglaterra , e feu irmaõ

Mauricio , filhos de Federico V. Conde Eleitor Pa-

latino, e de fua mulher a Princeza Ifabel Stuard,

irmãa do infelice Carlos I. Rey da Grãa Breta-

nha , a quem íêrviaõ. Depois da trágica morte

daquelle dtígraçado Rey, /eu filho ElRey Carlos

II. andou difcorrendo fugitivo com toda a familia

Real para fe livrar do tyranno Cromwel , de quem
também os Principes Roberto , e Mauricio, por fe

livrarem , tomarão o porto de Lisboa por afylo da

fua crueldade. Seguio-os o General Blac , e appa-

recendo
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recendo em Cafcaes com a Armada Ingleza , com-
poíla de quinze navios

,
pertendeo fe lhe entregaf-

íèm os Príncipes. Sentio ElRey a ouílidia , e lhe

reípondeo com Real reíbíuçaô. E pervenindo-íê

de algum defacato ,
que pudeííè intentar Blac , fez

marchar de Alentejo tres Terços de Infantaria , e

duzentos Cavallos, prevenindo os Lugares maríti-

mos , nomeando para governar Peniche ao Conde
da Ericeira Dom Fernando de Menezes , Setuval o

Conde de Prado D. Francifco de Souíli , em Caí^

caes o Conde de Cantanhede D. Antonio Luiz de

Menezes, onde paííõu amayor parte da Nobreza.

Chamou EIRey o Coníèlho deERado, em que el-

le aíTiílio , a Rainha , e o Príncipe : vacillaraõ os

Miniílros nos difcuríbs , íêm poderem determinaríê

na reíbíuçaô. Alguns reconhecendo fer indefpen-

lavel aLey da hofpitalidade, diziao, que naô podia

haver modo de íe poder violar fem injuria pró-

pria , e que era difficultoíb de praticar o haver de

deíàmparar huns Príncipes , depois de íeguros, e ad-

mittidos na protecção delRey. Outros políticos,

que naô ignorando a fua devida obíervancia
, paííà-

vaÔ confiderando o eftado , e fituaçaÕ prefente;

aííím tinhaô por mais acertado attender à coníer-

vaçaÕ própria
,
quando no rífco de quebrar com os

Parlamentarios , fe lhe íêguia o de ter por inimiga

huma das Nações mais populofis da Europa , fuf-

tentando voluntários huma guerra com Inglaterra

ao meímo tempo , que na Europa a tínhamos com
Caílella

,
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Caftella , e na America , e Afia com Hollanda , e

na Africa com os Bárbaros j e que aííim podia mui-

to bem fervirnos de idéa o filencio de França , taõ

unida em Tangue , e outras allianças com o períe-

guido Rey , e nem por iííò foccorrera ao parente,

e ao alliado , e que efte exemplo nos era taõ favo-

rável , como a razaÕ de evitarmos a noííã total rui«

na. Porém o Principe D. Theodofio dotado igual-

mente de hum efpirito vivo ,
que de hum íublime

engenho , cheyo de Real refoluça6
, foy de diííè-

rente parecer , moftrando com eloquência , e íbíi-

das razoens
,
que ElRey devia amparar aos Prin-

cipes Palatinos
,
quando períèguidos haviaõ buíca-

do a fua protecção j a qual confervada, gozaria Sua

Mageftade na poReridade taô glorioíâ memoria por

efla acçaô , como merecia haver deixado illefo o
fagrado direito da hofpitalidade

, que iniquamence

pertendiaô os Paríamentarios íê violaííè , e que era

indubitável
, que coníervando Sua Mageílade ajuí^

tiça , o Ceo defenderia a cauía. E fe os Parlamen»

tarios pertendeíTem entrar no Porto de Lisboa con-

tra fua vontade
, por nenhum caio nos deviamos

deixar opprimir das fuás armas , antes as havíamos

de rebater
j
porque fendo conftrangidos , a defenía

natural efperava infallivelmente a vitoria : e com
outras muitas razcens bem poní^eradas moílrou no
íeu voto o valer , e generofidade do íeu animo.

ElRey confirmando a fua idéa com o voto

do Príncipe , fe perfuadio à protecção dos Príncipes

Palati-
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Palatinos. Depois de haverem paííàdo diverfas

propoíias do General Blac , e perfiftindo elle na

entrega , ou no rompimento de huma guerra , man-

dou EIRey guarnecer a Marinha , e apparelhar

huma Armada de treze navios
, que em breves

dias fe puzeraõ preftes para dar à véla. Nomeou
por General a Antonio de Sequeira Varejaõ , e por

Almirante a D. Pedro de Almeida irmão do Con-
de de Avintes , que havia pouco chegara por Ca-

pitão mor das naos da índia. Os Príncipes Palati-

nos fatisfeitos , e alegres ajuntarão os feus navios â

Armada , e a 20 de Julho deraõ à véla. Os Par-

lamentarios tanto
,
que viraõ fahir a Armada , le-

varão as ancoras , e íe fízeraõ ao mar. O General

Antonio de Sequeira os íêguio , e fem outro pro-

greílb íe recolheo a Lisboa. Foy murmurada efta

taô prompta volta ao porto íem haver peleijado,

o que poderia fazer com muitas ventagens. Alguns

approvaraõ efta acçaõ ,
porém EIRey a condem-

nou
, depondo-o do cargo ,

que deu a Jorge de

Mello
,
que coníèrvava o titulo de General das

Galés, íem em toda a Armada haver outra mudan-

ça. Antonio de Sequeira embarcou por voluntá-

rio na Armada
,
que elle havia taõ pouco mandara.

Dentro de poucos dias fízeraõ as duas Armadas fe-

{Tunda fahida, naõ com melhor fucceíTo. Os Ingle-

zes voltarão a Lisboa, e Jorge de Mello querendo

dar fecunda vez caça à Armada , fe foy chegando

ao inimigo , mas apenas fe havia alargado ao mar

,

teve
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teve hum temporal tao rijo
,
que eípalhou toda a

noílà Armada, da qual alguns navios forao dar ao

Algarve ,
padecendo os mais delles grandes incom-»

modos por falta de mantimentos. Dom Francifco

deSoufa, Capitão de hum dos navios da Armada,

encontrou a do Parlamento ,
que o atacou , fuften-

do elle com valor defmedido huma cruel conten-

da , naõ fe rendendo o feu navio em quanto lhe

durou a vida , e fendo morto , e a mayor parte dos

íèus , foy tomado o navio. O de Manoel Pacheco

de Mello teve melhor fortuna
,
porque achando -íê

na barra entre a Armada do Parlamento , e fazendo-

lhe efla final para que fe rendeííè , elle lhe refpon-

deo com huma defcarga da fua artilharia j e carre-

gando-© os Inglezes , elle fe deíembaraçou , e ga-

nhou o porto de Lisboa. Continuou a Armada
Ingleza em cruzar na noíTà Coíla , e encontrando a

frota do Brafil , levarão quinze navios de commer-
cio 5 e porque o Inverno começava a entrar com
grande rigor

,
largarão os noííos mares , deíèmbara-

çando a fahida dos Príncipes Palatinos
,
que fegui-

raõ a fua derrota , reconhecendo os grandes benefí-

cios, que haviaõ recebido dei Rey, que nefta ac-

ção moftrou tanto valor , como conftancia , con-

íervando na foberania o refpeito devido à Mag^fta-

de , o que eternamente ferá applaudido.

Finalmente elle íe vio Senhor naÕ ío do K ey-

no de Portugal , e Algarves, mas de todos os Do-
niinios Ultramarinos da Coroa Portugueza , naô fí-

Tom.Vlí. Bb cando
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cando em taõ dilatadas Conquiílas à Coroa deCaf-

tella mais , que a Praça de Ceuta em Africa. E
vendo-íè ,

que a fua fortuna era incontraftavel a to-

do o poder de Hefpanha , intentarão os Miniftros

de Caftella tirarlhe a vida , ofíèrecendo-fe para eíla

aleivoía acçaõ lium Portuguez chamado Domin-

gos Leite , e na5 fendo de humilde nafcimento , era

de animo peiverfo , e aleivoío , e intentou executar

clic deliíto no dia 20 de Junho de 1647, quando

ElRey foííè acompanhando o Santiííimo Sacramen-

to na celebração da Fefta do Corpo de Deos ; e

naõ podendo coníèguir intento taõ atroz , ou por

preoccupaçaô do horror , ou por permiíTaõ Divina,

voltou a Madrid , onde forjando varias defculpas

lhe foraõ aceitas , e veyo íegunda vez a Portugal

com o mefmo propofito j e fendo defcoberto anti-

cipadamente por hum feu confidente chamado Ma-
noel Roque

,
que com mayor reflexão conheceo

a indigna execução , a que eílava convidado , deu

conta a ElRey do cafo , e fendo prezo Domingos
Leite

,
foy fentenceado , acabando com morte in-

fame o author de delido tao atroz ,
que fez mais

deteftavel o íeu crime , o íêr elle hum dos primei-

ros homens, a quem ElRey defpachou com a mer-

cê do officio de Efcrivaõ do Crime da Corte. Deí^

te beneficio rendeo ElRey as graças a Deos , e a

Rainha em teftemunho de taô aííinalada mercê do

Ceo, no meímo lugar , em que le pertendeo tirar •

a vida atrevida , e aleivofamente a ElRey , man-

dando
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dando edificar hum Convento com a vocação de

Corpus Chri/Vi
,
que habitaô os Religioíbs de Santa

Thereíli. Editicou de novo o Moíleiro de Santa

Clara de Coimbra , que dotou fobre as rendas
, que

já tinha, com huma larga quantia, para em quan-

to duraflem as obras , que no reynado de feu filho

ElRey D. Pedro íe acabarão. No feu tempo íe

eílabeleceraõ nefte Reyno os Clérigos Regulares

de S. Caetano , fendo o primeiro
, que nelle entrou

no anno de 1648 o Padre D. Antonio Ardizone

vinJo da índia , onde havia fido Miííionario Apoí^

roliço , e feito grandes ferviços a Deos na conver-

íã5 dos Infiéis , o qual foy Varaô douto, com gran-

de zelo, e naõ menor talento. El Rey o favoreceo

com Real benignidade, e fendo elle por nafcimento

Napolitano , era tal o feu modo de vida , que íê

fez grato à Mageftade, que lhe conceJeo
,
que os

Religioíbs Thsatinos Miílionarios , íèm embargo
de Eftrangeiros

,
pu Jeííèm paííàr à índia , embar-

cando-íe em Lisboa nas naos
,
que todos os annos

paíTavao àquelle Eftado 5 e juntamente o poder ter

hum Hoípício neíla Corte , por hum Alvará paííà-

do em Lisboa a 12 de Fevereiro de 1650, No qual

depois de relatar os motivos, que o obrigarão a ef-

ta mercê , fejanos licito referir huma claufula do
mefmo Alvará por teílemunho do refpeito , e gra-

tidão, que confervamos à piedade daquelle grande

Rey , diz aíTim : E tendo a tudo confideraçaa , epar- Prova num. 10.

ticularmente a futUfaqao ,
qu& tenho do procedimen-

Tom.VIL Ebii to,
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to , e virtude , e letras do dito D. Antonio Ardizone,

e ferem os /eus Kel/gio/òs de muito exemplo , e a fua

KeligiaÕ bem recebida neíla Cidade de meus VqjJaU

los
,
pelo grande fruto

,
queJaz na Igreja de Deos , e

raro exemplo de pobreza ,
(jue profejfa ,

por viver de-

pendente da Providencia Divina. Nefte Hoípicio

fe confervaraõ os Clérigos Regulares por muitos

annos , até que ElRey D. Pedro , íendo Regente,

lhe concedeo licença para fundarem a Cafa de Noí^

fa Senhora da Divina Providencia
,
orago que já

tinha o Hoípicio, por Alvará de ii de Outubro de

i68i.

Tendo ElRey D. Joaõ reynado com profpe-

ra fortuna , celebrado diverfas Cortes , em que poz

na fua obfervancia as Cortes de Lamego
,
efqueci-

das de íèus Predeceílbres , e eftabelecido Leys uti-

liííímas
,
que encorporou nas Ordenações do Rey-

no ; reílituio o Paço à fua Real authoridade no

exercicio dos OfFiciaes da fua Cafa , do Reyno

,

Prova num. ir. Corte, e Cafa , ordenando hum Regimento do

modo de fervirem a fua Real peííba ,
que inalte-

ravelmente era praticado , e outros utiliílimos uíbs

pertencentes ao modo das audiências
,
que determi-

nou certas nas terças , e quintas feiras de cada fe-

mana com muita authoridade
,
para evitar a con-

fufaõ , e indecencia , e cada hum tiveífe o lugar

,

que pela fua dignidade , e caraóler lhe pertencia

,

Prova num. 1 2. publicando hum Decreto para o Porteiro mor,

Pi ova num.i?. feito em 23 de Dezembro de 1640 , e outro para

o Meílre
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o Meftre Salla. Erigio novos Tribunaes para ma-

yor utilidade de íèus Vaííàllos ; a faber , o Confe-

íbo de Guerra por Decreto de 1 1 de Dezembro de

1640 , ao qual concedeo huma grande authoridade,

e preeminências , ordenandolhe Regimento , feito

em 22 de Dezembro de 1645. As peílbas, que EI-

Rey nomea para Coníelheiros de Guerra naÕ tirão

Carta , ou Patente do lugar , o qual exercitaÕ fo-

mente pelo £vifo ,
que lhe faz o Secretario de

Eftado. NaÕ tem eííe Tribunal Prefidente, por-

que nelie fomente preferem huns aos outros , nao

pelo tempo do Confelho , mas pelas preeminências

da grandeza , eauthoridade dos feus titulos, ou em-

pregos , de íbrte
,
que todos os Confelheiros de Eí^

tado , o íaõ de Guerra , como íè vê declarado no

^. 10. do Regimento
,
que diz: Qiiando os Confc- pj.^^^ ^^^^

lheiros de E/lado Jcrem ao CoiifeJho , tomarão lugar

conforme a fiia preferencia c. Porém eftes por hum
Decreto delRey D. Pedro II. de 9 de Outubro de

1691 preferem nas Juntas, e nos Tribunaes , e em
todas as partes, a que forem por ordem delRey , a

todos os que naõ forem Coníelheiros de Eftado.

Coftumava ElRey ir a efte Tribunal quando lhe

parecia
, para o que tem íèmpre docel , e cadeira

no topo 5 e pelas ilhargas bancos de eípaldas para

os Coníelheiros: e quando ElRey hia ao Confelho,

difpoem omefmo Regimento, que fe abaixará õ os

eípaldares dos bancos , e íe tirará a cadeira do Se-

cretario
, (

que he raza ) o qual eftará em pé , e

quando
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quando houveííè de efcrever , feria de joelhos em
hum bofete pequeno

, que para iííb haverá no Tri-

bunal 5 fendo eíle Tribunal , em que o Secretario

o he delRey , e nao do Tribunal. Ordenou El-

Rey mais no Regimento
,
que quando os Coníê-

Iheiros forem chamados ao Paço por ElRey , teráo

o aílento , que lhes íerá aííínalado , de forte , que

eíle Tribunal he de grande refpeito
j

porque os

Coníèlheiros de Guerra faõ íêmpre as peíloas de

mayor authoridade em grandeza, e iiluftre íangue,

como pelos póítos Militares, e com honras iVlihta-

res: e pela nova Ley de 1759 feráõ todos Meftres

de Campo Generaes , e poderáõ fer tratados por

Excellencia.

Prova num. 15. E por hum Alvará de 18 de Janeiro do anno

de 1645 erigio ©Tribunal da Junta dos Tres Efta-

dos , conformando-íè nelle ao que fe havia aílènta-

do nas Cortes do anno antecedente ; e foraõ os pri-

meiros Miniílros o Doutor Sebaftiaõ Cefar de Me-
nezes , do feu Confelho , e do Geral do Santo Of-

ficio
,
Deíembargador do Paço , e Bifpo eleito do

Porto , D. Antaõ de Almada , do feu Confelho

,

que havia fido Embaixador na Corte de Grãa Bre-

tanha , e D. Alvaro de Abranches da Camera , do

feu Confelho de Guerra ,
que erao nomeados pelo

eílado da Nobreza , e o Biípo D. Manoel da Cu-

nha , íêu Capellaõ mor ,
pelo eílado Ecclefiaílico ,

e Francifco Carvalho , Coníelheiro da Fazenda , os

quaes começarão o defpacho daquelle Tribunal , a

que
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que pertencia a adminiftraçaô dos tributos , e mais

confignaçÕes pertencentes à guerra , nomeando Se-

cretario da Junta ajoaõ Pereira de Caftellobranco

,

Fidalgo da lua Cafa , e Efcrivaõ da fua Camera.

Erigio o Tribunal do Coníelho Ultramarino prova
por Decreto de i6 de Julho de 1Ó45 , dandolhe en-

tão por Preíidente o Védor da Fazenda da reparti-

ção da Índia
,
que era o Marquez de Montalvão ,

do Confelho de Eftado , e por Secretario hum Eí-

crivaõ do Confelho da Fazenda , creando dous Con-
Telheiros de capa efpada, e hum de letras, que fo-

raõ Jorge de Albuquerque
, Jorge de Caftilho , e

JoaÕ Figueira Delgado
,
Inquifidor Apoflolico da

Inquiíiçao de Lisboa , e dous Porteiros
,
dizendo,

que feriaõ dos da Cana da Cafa Real , e dandolhe

huma caía no Paço para o Tribunal : depois le lhe

deu Prefidente feparado do Védor da Fazenda, lu-

gar que íempre occuparao as mayores peííbas do
Reyno , e o Secretario , ainda que com a mefma
igualdade de Carta , diíFerente dos Efcrivaens da

Fazenda , e mayor numero de Miniftros. He muy
larga ajurifdicçaô deíle Tribunal, porque compre-
hende os Eílados da índia , e Brafil , Guiné , Ilhas

de S. Thomé , e Cabo-Verde , e todas as mais par-

tes Ultramarinas
, excepto as Ilhas dos Açores , e

da Madeira , e lugares de Africa. Por elle fe con-

íulta a provifaõ de todos os Biípados , e governos

das ditas partes , officios de Juíliça , Fazenda , e

Guerra: por elle fepaíFdõ as Cartas, e Provimen.

tos 5
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tos ,
que delles íè fazeni , e as Patentes , e deípa*

chos dos Vice-Reys , Capitaens Generaes, Gover-

nadores
,
que paíTaõ hs ditas Conquiftas

,
excepto

as Cartas das nomeações dos Bifpos
,
que fe enviaõ

a Roma ,
porque ePcas correm pelo Secretario de

Eílado , as quaes faõ lavradas pelas Portarias feitas

pelo Secretario do Coníèlho , e aíTmadas pelo Pre-

lldente. Eíle , os Confelheiros , e Secretario do Con-
íèlho, gozaÕ dos privilégios concedidos na Orde-

nação ao Regedor, e Deíembargadores da Caía da

Supplicaçaô , e aos mais Tribunaes , e Miniftros de-

clarados nas ditas Ordenações do Reyno , de íbrte

,

que logra todas as preeminências , que fa5 conce-

didas aos mayores Tribunaes, como íè vê do Regi-

mento, que ElRey lhe mandou dar, feito a 29 de

Janeiro de 1645. A fua origem também he mais

antiga
,
porque nelle foy reftabelecido o Tribunal

do Confelho da índia
,
que creou ElRey D. Fi-

lippe III. como le vê do Regimento ,
que lhe deu

,

». j ^ , ,. e eííá na Torre do Tombo , o qual acaba aííim : E
Torre do Tomhohv.2,

, ^ 7 ^/ „ r - -

das Leys , íoi,/. mando
,

(jiic pajjc pela Liianccllaria ^ e cjue /e impri'

ma , e dê liiima copia impr^JJa a cada hum dos Confe-

lheiros , e Secretários do dito Confelho, Valhedolid a

2^ de Julho, Antonio de Almeida ofez 1604, e eu

Martim Affonfo Mexia ) Secretario de Eílado, o fiz

efcrever, Efte Tribunal da índia parece nao durou

muitos annos , pelo que ElRey Dom Joaõ ,
que

achou as Conquiftas do feu Reyno invadidas de

inimigos na índia , Brafil , e Angola
,
quando re-

cuperou
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cuperou a Coroa , confiderando a fua utilidade , o
renovou

,
erigiado o Tribunal do Confelho Ukra-.

marino.

A Companhia da Junta do Commercio , de

que entaõ refultaraõ grandes utilidades ao Reyno

,

teve principio por hum Alvará por modo de contra- Prova num. 17.

to, que EU^ey mandou paííàr a 6 de Fevereiro de

1649 , em virtude do qual os homens de negocio

defta Corte iníiituiraó com certas condições ajun-

ta do Commercio , íèm que a fazenda Real entraf-

íê com coufu alguma , na qual podiao entrar todas

as peííòas de qualquer qualidade , aííim Portugue-

zas , como Eftrangeiras , com a quantia de vinte

cruzados para cima , o qual contrato duraria vinte

annos j e no caio de o quererem reformar por mais

dez annos, ficaria logo reformado, que dentro em
dous poriaõ trinta e íeis naos de guerra no mar em
duas eíquadras , cada huma de dezoito naos de vin-

te até trinta peflãs de artilharia para comboyarem
as frotas doBrafil, concedendolhe ElRey por Ef-

tanco certos géneros comeíliveis , a que depois íe

ajuntou a adminiílraçaõ do pao do Brafil , e que a

Junta íêria independente de todos os Tribunaes

,

com livre adminiílraçaõ , e fomente immediata a

Sua Mageílade. Depois commutando-íê os referi-

dos géneros em outros direitos , e conveniências,

íê reduzio a obrigação do Comboy a dez naos de

guerra fomente , e foraõ os cabedaes da Junta por

Decreto de 19 de Agoílu de 1664 encorporados à

Tom.VII. Cc Co-
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Coroa , e às partes intereííadas fe deraõ coníigna-

ções para o feu pagamento , dando-íe à Junta ou-

tra forma com Prefidente , de que foy o primeiro o
Conde de Atouguia Dom Jeronymo de Ataide, e

com certos Deputados , e Miniftros para Tribunal
j

e porque no Regimento de 21 de Setembro de 1663,

quando fe reformou , e reduzio a Tribunal , fe na5

acodio a tudo o que era conveniente , fe lhe deu

novo Regimento feito a 19 de Setembro de 1672,

e nefta forma durou muitos annos : porém coníi-

derando-íe depois
,
que a inftituiçaô , e conveniên-

cias do Tribunal naõ correfpondiaô às utilidades

paílàdas
, foy totalmente abolido efte Tribunal por

Prova num. 18. bum Alvará com o vigor de Ley
,
paílado no pri-

meiro de Fevereiro de 1720.

Também para mayor expediente , e diviíaõ

dos negócios Poiiticos , Militares , e Mercês ,
que

corriaõ pela Secretaria de Eílado , lhe deu ElRey
D. Joaõ IV. huma nova forma , dividindo as ma-

térias
,
que lhe haviaõ de pertencer , e as que ha-

via5 de tocar à Secretaria
,
que chamou das Mer»

Prova num. 19. ^(^s , e Expediente , como fe vê de hum Alvará fei-

to em Lisboa a 29 de Novembro de 1645 , e nefta

occupaçaõ foy empregado Gafpar de Faria Seve*

rim. E para mais alivio dos Secretários , e utilida-

de dos ÍCU3 Vaííallos creou novo Secretario para a

AlUnatura, aquém eraÔ remettidos todos os papeis

lavrados pelo expediente dos Tribunaes , e deviaõ

fer aífmados por ElRey
,
excepto os das Secretarias
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de Eílado , e das Mercês ,
porque eftes mefmGS os

levavaõ à prefença delRey , e neíla forma durarão

eílas Secretarias até oanno de 1756 j
porque ElUey

D. JoaÕ V. lhe deu melhor ordem , creando tres

Secretários de Eftado , como diremos em feu lu-

gar.

Deíejou muito pôr as Ordens Militares na

obfervancia das fuas Definições, Bulias, e coílumes,

para o que nomeou Commenda Jores mores. Ao
Infante Dom Duarte feu irmaõ fez Commendador
môr de Chnito , e pela fua auíencia em Alemanha
nomeou feu Tenente a Dom Vaíco Mafcarenhas,

Conde de OrJidos , do Confelho de Guerra. Ao
Infante D. Atfbnfo feu filho, que depois foy Rey,
nomeou Commeniador môr de Santiago , e pela

fua menoridade, por íèu Tenente a Pedro de Men-
doça Furtado , Alcaide môr de Mourão. E de

Aviz , de que era Commendador môr D. Francií^

CO Luiz de Lencaftre
,
que íe achava aufente em

Caftella , nomeou por íeu Tenente a Fernaõ Tel-

les de Menezes , do Coníêlho de Guerra. Aos R.e-

ligiofos de S. Bernardo reftituio as rendas
,
que íê

lhe tinhaõ dividido, com titulo de Abbadia Com-
mendataria do Real Mofteiro de Alcobaça , man-
dando paíTar Carta Patente aos Dons Abbades de

Alcobaça do cargo de Efmoler môr , feita em Lif-

boa a 18 de Agofto de 1642 , e nella diz : Que por Torre do Tombo, ?iV.

outra de 4 de Fevereiro do dito anno , reUituira ao Cn.ncciii-

Mo/leiro de Santa Maria de Alcobaça os bens , e

Tom.Víf. Ccii re/i'
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rendas , e jurifdicçces
,

cjiie fe haviaõ defannexado , o

cargo de e/moler mor , e lho dá para os Ahbades Ge-
raes (jiiando eUiverem prefentes , c para a lua aiifen-

da nomearáõ por ejcrito para em virtude delia lhe

mandar pajjar Carta, O que na mefma forma le

pratica. Também ordenou, que nomefmo Moí^
teiro íè reílituiíTe o Laij/perenne

,
que em tempos

antigos tinha havido naquella Gafa , e fe obferva

hoje com grande veneração do Santiííimo Sacra-

mento , em cuja preíença eftaÕ Religioíos de dia

,

e de noite em todo o anno occupados em louvores
Sinxos, yíicohaçaUíuf. Deos. Naõ tcvc cíFeito eíla devocaõ no feu

reynado , mas veyo-le a dar a eila comprimento no

anno de 1672 no reynado de feu filho. Com o
myfterio da Puriííima Conceição da Virgem Ma-
ria Senhora Noííà teve taõ grande devoção , que

nas Cortes , que celebrou em Lisboa no anno de

1 646 , a declarou por Padroeira , e Defenlbra dos

E^eynos , e Senhorios de Portugal. Pelo que em
o dia

, que a Igreja celebrava a feíla da Annuncia-

çaÕ da Senhora
,
que foy no Domingo de Ramos

do anno de 1646 ,
pelas tres horas da tarde jurou a

Conceição Immaculada, e para eterno padrão da

fua piedade
,
lançaremos aqui a própria Provifao

,

que mandou paíílir, e he a feguinte.

„ Dom Joaõ por graça de Deos Rey de Por-

tugal, e dos Algarves , daquem, e dalém mar, em
„ Africa Senhor de Guine, e da Conquifta , Nave-

,j
gaçuu , e Commercio de Ethiopia , Arábia , Per-

„ fia

,
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„ fia , e da índia , ôcc. Faço faber aos que efta mi-

5,nha Provifaõ virem
,

que íendo ora reftituido

„ por mercê muito particular de Deos Noííò Se-

j, nhor à Coroa deííès meus Reynos , e Senhorios

5, de Portugal , confiderando ,
que o Senhor Rey

„ D. Afíòníb Henriques , meu Progenitor , e pri-

j,meiro Rey defte Reyno, íêndo acclamado, e le-

„ vantado por Rey , em reconhecimento de tao

5,
grande mercê , de confentimento de feus Vafíàl-

5, los, tomou por efpecial Advogada fua a Virgem

55
Mãy de Deos , Senhora noíTa , e debaixo de fua

j,
fagrada protecção , e amparo lhe ofíèreceo a todos

„ íèus fucceíTores
,
Reynos , e VaíTallos , com par-

jjticular tributo em final de feudo, e vaíTalIagem.

„ Deíejando eu imitar íèu fanto zelo , e a fmgular

5,
piedade dos Senhores Reys meus predeceííbres ,

5, reconhecendo ainda em mim aventajadas , e con-

j, linuas mercês , e benefícios da liberal , e poderoíà

„ mao de Deos Noílb Senhor
,
por interceíTaõ da

j, Virgem Noííà Senhora da Conceição. Eftando

5, ora junto em Cortes com os Tres Eftados do

5, Reyno , lhe fiz propor a obrigação
,
que tinha-

j, mos , de renovar , e continuar efta promeíla, e ve-

5, nerar com muito particular aííèdo , e íolemnida-

„ de a fefta de fua Immaculada Conceição. E nel-

„ las com parecer de todos aííèntámos de tomar

3, por Padroeira de noííòs Reynos , e Senhorios a

j, Santiífima Virgem Noílà Senhora da Conceição p

j5 na forma dos Breves do Santo Padre Urbano Oi-

tavo 5
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5, tavo, obrigandome a haver confirmação da San-

j, ta Sé Apoílolica, e lhe offereço de novo em meu
5, nome , e do Principe Dom Theodoíio meu fobre

5, todos amado, e prezado filho , e todos meus def

5, cendentes fucceíTores , Reynos , e Vaflallos à fua

j, Santa Caía da Conceição fita em Villa-Viçoíâ

,

5, por fer a primeira ,
que houve em Hefpanha dcC-

5, ta invocação , cincoenta cruzados de ouro em
„ cada hum anno , em final de tributo , e vaíílilla-

5, gem. E da meíma maneira promettemos , e ju-

3, ramos com o Principe , e Eftados de confeílar , e

„ defender íèmpre, ( até dar a vida íendo neceílíu io)

5,
que a Virgem Maria May de Deos foy concebi-

3, da fem peccado original , tendo refpeito a que

5, a Santa Madre Igreja de Roma , a quem íbmos

5, obrigados íêguir , e obedecer , celebra com parti-

5, cular Officio , e Fefta fua Santiífima , e Immacu-

5, lada Conceição j falvando porém eíle juramento

5, no caio , em que a mefma Santa Igreja refolva o

j, contrario. Efperando com grande confiança na

j, infinita miíêricordia de Deos NoíTo Senhor
, que

5, por meyo defta Senhora Padroeira , e Protedora

5, de noílbs Reynos , e Senhorios , de quem por hon-

„ ra noííà nos confefiimos , e reconhecemos Vaííàl-

5, los , e tributários , nos ampare , e defenda de noí^

3,fos inimigos com grandes accrefcentamentos def-

eres Reynos
, para gloria de Chrifto noíío Deos,

5, e exaltação de noíTa Santa Fé Catholica Roma-

3, na , converfao das gentes , e reducçaô dos Here-
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„ ges. E íê alguma pcííòa intentar couíâ alguma

„ contra eíla noíía promefla
,
juramento , e vaftàlla-

5, gem ,
por efte mefmo feito , íèndo VaíTallo , o ha-

„ vemos por naõ natural , e queremos ,
que íêja lo-

„ go lançado fora do Reyno j e fe for Rey, o que

3, Deos naõ permitta , haja a fua, e noííà maldição,

e naõ íe conte entre noííòs deícendentes
,
eíperan-

„do, que pelo mefmo Deos, que nos deu oRey-
„no, e fobio à Dignidade Real, feja delia abati-

5, do , e deípojado. E para que em todo o tempo

„ haja certeza defta noííà eleição
, promeííà , e jura-

„ mento , firmada , e eftabelecida em Cortes , man-

„ damos fazer delia tres Autos públicos, hum, que

5, íerá levado à Corte de Roma , para íè expedir a

„ confirmação da Santa Sé Apoílolica 5 e outros

„ dous , que juntos à dita confirmação , e efta mi-

„ nha Provifaõ fe guarde no Cartório da Cafa de

„ Noííà Senhora da Conceição de Villa-Viçofa , e

„ na noííà Torre do Tombo. Dada neíla noííà Ci-

„ dade de Lisboa aos vinte e cinco dias do mez de

„ Março. Balthefar Rodrigues Coelho a fez , an-

, , no do Nafcimento de Noííb Senhor Jefu Chriíío

5, de mil e íèiícentos e quarenta e feis. Pedto Vi-

5, eira da Sylva a fez efcrever.

REY.

E querendo manifelíar mais efte teííemunho da fua

piedade, mandou pôr nas partes mais publicas deí^

ta Cidade diverfos Padroens , onde fe lê :

/ÉTER-
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tETERNIT. sacr.

IMMACVLATISSIM^
CONCEPTIONI MARI^

lOAN. IV. PORTVGALL. REX
VNA CVM GENERAL. COMITIIS

SE , ET REGNA SVA

SVB ANNVO CENSV TRIBVTARIA

PVBLICE VOVIT,

ATQVE DEIPARAM IN IMPERII TVTELARE
ELECTAM

A LABE ORIGINALI PRAESERVATA PERPETVO
DEFENSVRVM

IVRAMENTO FIRMAVIT
,

VIVERET VT PIETAS LVSITAN.

HOC VIVO LAPIDE MEMORIALE
PERENNE

EXARARI IVSSIT

ANN. CHRISTI M. DC. XL. VI.

IMPERII SVI VI.

E para que fe inflammaíTem os íèus Vaflillos

em obfequio da Virgem Santiíííma , mandou bater

huma medalha de ouro , e prata em louvor da Sa-

grada Conceição da Virgem com a Imagem da Se-

nhora , na forma , que vay efculpida no Livro V.
que por huma Ley mandou correr , a de ouro pe-

lo valor de doze mil reis , e a de prata por féis toí^

toens ; e também ordenou
, que na Univerfidade

de Coimbra ninguém pudsílè íèr unido ao feu cor-

po

,
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po, tomando grao, fem primeiro jurar a Pureza da

Senhora nefte Myfterio. O que mandou intimar à

Univerfidade por huma Carta de 17 de Janeiro de

164Ó , na qual ordenava
,
que todos os Lentes , e

Eftudantes
,
quando tomaííèm qualquer grao , ju-

raííèm defender ,
que a Virgem NoíFa Senhora fo-

ra concebida em graça lem a macula do peccado

original , como fe obíêrvava na Univerfidade de Sa-

lamanca defde o anno de 1618 , e com a dita Car-

ta mandou a forma do tal juramento
,
que íe impri-

mio no fím dos Eftatutos da mefma Univerfidade.

Leo-íe a Carta emClauílro a 20 de Junho do dito

anno , em que fe aííèntou íè fízeííè o juramento

com a mayor folemnidade poííivel j e aííim a 28 do

dito mez
(
precedendo na veípera k noite luminá-

rias , e repiques na Univerfidade , e em todos os

Collegios , e outras demonftrações de applaufo ) íè

ajuntarão os Lentes de todas as faculdades na Ca»

pella da Univerfidade , onde diíTe Miííà de Pontiíi-

cal D. Leonardo de Santo Agoílinho , Geral dos

Cónegos Regrantes , e Cancellario da Univerfida-

de
5 pregou Fr. Leaõ de Santo Thomás

,
Monge

de S. Bento , Lente de Veípera de Theologia igua-

lado a Prima. Acabado o Pontifical , o Geral

Cancellario fe poz a hum lado do Altar com Mi-

tra, e Bago, efez ©juramento lendo-o em voz al-

ta , eftando todos de joelhos , e elle em pé 5 e dei-

cendo os degraos do Altar , íe aíIentou no plano em
huma cadeira com hum Miílàl diante , e logo o

Tom.VIL Dd Rey.
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Reytor acompanhado do Secretario , e Bedéis com
maças ,

pofto de joelhos , fez o juramento, e o meí^

mo fízeraô os Lentes de todas as faculdades por

fua ordem. Em memoria defte juramento fe levan-

tou huma pedra com huma InfcripçaÕ
,
que eílá na

Capella junto do Altar de Noííà Senhora , e defde

entaó íe obíerva inviolavelmente efte obfequioíb

reconhecimento da devoção delRey.

Finalmente tendo feito liga com poderofiíTi-

mas Potencias de Europa, em que enterteve os feus

Embaixadores com grande luzimento , e recebido

com mageílade os dos feus Alliados ; íendo dota-

do de taõ religiofa piedade , que antepoz fempre

as Leys Divinas aos intereííes humanos , com tal

veneraçaS à Santa Igreja de Roma
,
que por juftifi-

car a fua obediência bufcou todos os meyos , e fez

as diligencias mais poderoías pela confeguir , nao

íê perfuadindo já mais das razoens , com que os

Theologos o perfuadirao na matéria dos Bifpos 5 e

tendo vencido a feus inimigos em Europa , e ten-

do-fe defendido em Africa
,
peleijado na Afia , e tri-

unfado na America, lhe fobreveyo huma fuppreflaÔ,

em que naõ obrando os remédios da medicina , lu-

zirão os da piedade Chriftaa em fervoroíbs aólos de

Fé, Efperança, e Caridade, corroborados com o

SantiíHmo Viatico : e tendo com animo Real ex-

hortado a feus filhos ao amor
,
eamifade, aos Vaf-

fallos dc mayor diílinçaõ á concórdia , e ao zelo do

bem da Patria
, paciíicou as Famílias ,

que eftavao

deíavin-
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defavindas , aos Miniftros de mayor caraóler recom-

mendou as obrigações dos feus lugares , aos Genc-

raes , e Officiaes mandou ,
que partiííèm logo para

as fuás Provinçias , e chamou à fua prefença ao

Conde de Soure , Governador das Armas da Pro-

víncia de Alentejo , ao qual advertio todos os acci-

dentes ,
que podiao occorrer depois da fua morte

,

apontandolhe prudentiííimos meyos para os ata-

lhar , e depois de lhe íegurar a grande confiança

,

que íèmpre fizera do feu zelo, valor, e prudência,

lhe ordenou partiííè logo para Alentejo. O Con-

de opprimido do fsntimento , brotandolhe bs olhos

afFeduofiiíímas lagrimas , foraõ eftas as mais elo-

quentes expreííbens , com que agradeceo a ElRey
a honra , com que repetia as virtudes , de que elle

íê adornou, e íeparado delRey, íêm interpolação,

paííòu para Alentejo.

Ordenou ElKey o íèu Teftamento com gran- n
j . j , y . J 11 r - ^ P^°va num. 20.
de piedade , e religião

j
porque neile leve o amor,

união, eeftimaçaõ, que fazia da Rainha, que dei-

xou por lua Teftamenteira , nomeando-a por Tu-
tora , e Curadora do Príncipe , e Infantes íêus íi-

lhos , e Regente , e Governadora , em quanto du-

raííè a menoridade do Príncipe. E porque no ca-

io de fucceder ,
que faleceííè a Rainha , ainda na

menoridade do Príncipe , mandou
,
que a Rainha

nefte cafo pudeíTe nomear Tutor, ou Tutores , Cu-
rador , ou Curadores , e Governador , ou Governa-

dores dos feus Reynos, como aella lhe pareceííè,

Tom.VIL Ddii o que
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o que tuáo fe comprida como fe elle o mandara.

Efta fubftituiçaõ authorifou cem o poder Real , e

abfoluto, difpenfando asLeys, ou Ordenações, que

diípuzeííèm o contrario. Mandou
,
que o feu cor-

po foííè fepultado no Coro da Capella mor doMoí^
teiro de S. Vicente de Fora , no lugar ,

que pare-

ceíTe mais decente à Rainha , ordenando ,
que ao

meírno Mofteiro feriaô trasladados os oílbs do Prin-

cipe D. Theodoíio , e da Infanta D. Joanna feus

filhos
,
que eftavaô em depofito no Mofteiro de

Belém , inftituindo quatro Miflas quotidianas ,
que

diriao os R eligioíos , duas pela fua alma , e duas

pela do Principe , e Infantes feus filhos. Deixou

nomeada à Rainha a peíToa , que havia de fer Ayo
do Principe. Deixou também hum papel de cou-

íàs particulares , o qual íè cumpriria como parte do

feu Teftamento , e era aííinado por ElRey , e pelo

Bifpo eleito do Japaõ , íêu ConfeíTor ,
pelo Bifpo

eleito da Guarda , pelo Padre Joaõ Nunes , Con-

feííbr da Rainha, Antonio Cavide, e o Doutor Pe-

dro Fernandes Monteiro. Finalmente ao arbitrio

da Rainha entregou todas as fuas dirpofições mais

particulares com grande confiança , como íe vê def

tas formaes palavras : Nomeo por mhiha Teliameri'

teira , executora de/la difpoftça^ , e dos defcargos de

minha alma a. Rain/ia , minha fohre todas muito ama-

da y e prezada mulher , e lhe rogo pelo amor
,

cjue lh&

tenho ^ e pela grande e/iimaça'o
, que fempre -fiz da fua

pejjoa 5 e de fuas virtudes , fe lembre ,
que a muita
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coivfianqa , com (jiie lhe entrego a minha alma , os R^>'-

nos , e osjilhos , merece achar tudo iflo nella , a cor-

refpondencm , cjiieJempre experimentey no feu amor.

As Mijjas , as efmolas^ e mais liifiragios da alma , e

aforma do meu enterramento deixo a diípcfiqa'ò da

'Kainha minha TeUamenteira , de quem tenho por mui-

to certo fará tudo melhor , e com mais largueza , do

que eu o declararia 5 e recommendoulhe a educação

de íêus filhos , e o amparo dos íêus criados , e

outras memorias dignas de hum Rey prudente , e

ChriftaÔ : e concluindo com as ultimas claufulas do
feu Teftamento , faremos o mayor elogio da fua

peííòa , porque ellas abonaõ o acerto das fuas ac-

ções, moftraõ a grandeza doíeu coração, o amor,
que teve aos feus VaíTallos , a juíliça , com que rey-

nou , e fobre tudo a Chriftandade , com que obra-

va , de forte , que eftas virtudes
,
que o fízeraõ dig-

no de hum Império , devemos piamente crer lho

coníeguiraõ mais glorioíb na eternidade. Saô as

fuas próprias palavras as íèguintes : Os Príncipes

fat mais obrigados
^ que os outros homens ^ ajufliiicar

feus procedimentos para com o Mundo
,
principalmen-

te quando delles refulta honra , e credito para a lua

NaçaÕ , e Vajfallos : por e/ia raza^ tenho por conve-

niente declarar nelle lugar
,

que pela hora , em que

eflou , e pela conta
,
que hey de dar a Deos , me re/oU

•vi a rePiituirme a eHa Coroa , fem nenhum re/peito

particular da minha pejjòa , fena'6 por livrar os Rdy-

nos
, que me pertencem , das miferias , que lhe via pa-

decer
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decer em eliranha fogeiqaò , e por entender era obri-

gado a ijjo em minha coníciencia
,
/ogeitandome por

eíla caii/à , a vida , e trabalhos
,
poderá^ fer di^eren*

tes da minha inclinaça'6 j e como o meu intentofoy
tal) judo , tenho , e tive fempre por certo da bondade ,

eju/iiça de Deos , fe pague muito delle , e affim o ex-

perimentey , e lho defejey merecer no governo de meus

Keynos
;
porque pela mefma hora , em cjue eãou

, af-

-firmo ,
que naò fiz nelle coufa contra o que entendi ,

afifim no governo commum , como em requerimentos

particulares de meus Vajfallos y a que defejey conten-

tar , efazer mercê
,
quanto a juftiça , e eflado das

coufas do Reyno o permittiraÕ. Foy feito o Tefta-

mento em 2 de Novembro de 1656, efcrito pelo

Secretario de Eftado Pedro Vieira da Sylva , ao

qual foraõ prefentes , e teftemunhas nomeadas por

ElRey , o Marquez de Niza, do Confelho de Efta-

do, o Marquez Mordomo mor D. João da Sylva,

o Biípo Capellaõ mor , do Confelho de Eftadõ , o

Conde de Odemira , do Confelho de Eftado , e Pre-

fi dente do Confelho Ultramarino , o Conde de Vil-

lar-Mayor , do Confelho de Eftado , o Conde de

Viila-Pouca de Aguiar , do Coníèlho de Eftado , o

Conde de Miranda , o Conde Camereiro mor , do

Coníèlho de Eftado , o Conde de Soure , do Con-
felho de Guerra

,
Ruy de Moura Telles , do Con-

felho de Eftado , e Vedor da Fazenda , o Vifconde

de Villa-Nova da Cerveira , o Conde de Prado

,

Eftribeiro mor, Luiz de Mello, Porteiro mor, D.

João
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JoaÕ de Almeida, Vedor da Cafa delRey, D.An-
tonio de Mendoça , Prefidente da Meia da Confci-

encia , e Ordens , eleito Arcebifpo Primaz , Gafpar

de Faria Severim , do Confelho de Sua Mageftade

,

e íêu Secretario do Expediente ,
Rodrigo de Fi-

gueiredo de Alarcão , Dom Rodrigo da Cunha

,

Chantre de Lisboa , Luiz de Souíâ , Pedro Seve-

rim de Noronha , o Padre Confeííòr de Sua Ma-
geftade ,

Bifpo eleito do Japaõ , o Doutor Pedro

Fernandes Monteiro , do Confelho de Sua Mageí^

tade , e íèu Deíèmbargador do Paço , Pedro Viei-

ra da Sylva , do Confelho de Sua Mageftade, e feu

Secretario de Eftado , Antonio Cavide , Secretario

de Sua Mageftade , e do Confelho da Fazenda. E
no mefmo dia fez hum papel de algumas coufas,

que ordenava
, que efcreveo o mefmo Secretario.

Aggravava-íê cada dia a doença , e tendo recebi-

do o Santiftimo Viatico com grande devoção da

maô do Bifpo Capellaõ mor D. Manoel da Cu-
nha , aíííftido da Rainha, Príncipe , e Infantes, e

depois ultimamente o Sacramento da UnçaÕ, e re-

petindo fervoroíâmente o Nome de Jefus , e da Vir-

gem Immaculada da Conceição , morreo na Corte

de Lisboa em huma íêgunda feira 6 de Novembro
de 1656 , tendo de idade cincoenta e dous annos,

íête mezes , e dezoito dias , dos quaes foy vinte e

feis Duque de Barcellos , dez Duque de Bragança,

e dezafcis , menos vinte e quatro dias , Rey de Por-

tugal 5 coroado de vitorias 5 e gloriofos fucceíTos,

que
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que o fízeraõ amado dos feus , e refpeitado dos ini-

migos , de íòrce , que nada pode perturbar a felici-

dade deíle grande Principe , do que a morte de feu

fillio o Principe D. Theodoíio , em quem fe viaõ as

virtudes unidas deiRey íêu pay , e da Rainha fua

mãy , perda a Portugal a mais íènfivel , em quem
as virtudes o faziaõ ainda mais digno da poíTeíTao

da Coroa.

Creou de novo diveríbs titulos , confirmou to-

dos os que íe haviaô dado na dominação de Caftel-

Ia, e alguns
,
que íè extinguirão por falta de fucceí^

ía5 , os renovou em peííbas da mefma Familia , fa-

zendolhe nova mercê.

Ao Principe D. Theodofio herdeiro do Rey-
no ordenou por huma Carta Patente fe chamaílè

Principe do Brafil ; e Duque de Bragança , anne*

xando efte grande Eftado para fempre ao fucceííòr

da Coroa em quanto nao fuccedeílè nella : foy a

Carta paíTada em Lisboa a 27 de Outubro de 1645,

que eílá na Torre do Tombo no livro 15. foi. 557
da fua Chancellaria. Por fua morte fe paíTou Car-

ta de Confirmação por fucceííàõ ao Principe Dom
AfFonfo feu irmão , feita a 25 de Mayo de 1654,
que eílá no livro 27. foi. 20.

Ao Infante D. Pedro íêu filho fez Doação da

Cidade de Béja com o titulo de Duque , renovan-

do eíla dignidade
,
que tivera ElRey D. Manoel

antes de fer Rey
,
por mercê delRey D. Joaô II.

Foy paíTada a Doaçaô em Lisboa a 1 1 de Agofto

de
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de 1654, que eílá na Chancellaria do dito anno,

foi. 99 , de que fe lhe paííbu também Carta de at

íèntamento feita a 7 de Mayo do anno de 1655 , e

nella diz : Faço faher aos cjue eda minha Carta vi-

rem y (jiie havendo reípeito a ter declarado ao Infanto

D. Pedro , meu muito amado , e prezado Mio , Du-

que de Beja. Hey por bem , e me praz y (jue tenha,

e haja de minha fazenda com o dito titulo de Duque

fetecentos c cincoenta mil reis deJeu ajfentamento ,

liv. 25. foi. 145.

A D. Nuno Alvares Pereira de Mello, Mar-
quez de Ferreira , Conde de Tentus^al , creou Du-
que de Cadaval , de que íè lhe paííbu Carta feita

em Lisboa a 18 de Julho de 1648, que eílá na di-

ta Chancellaria , livro 2. foi. 99 verf Ao mefmo
Duque, vivendo feu pay, e nao fendo entaõ mais,

que Conde de Tentúgal , lhe fez mercê deíle Con-

dado de juro, e herdade para íempre , com as meí^

mas prerogativas
,
que tivera o Conde de Alcou-

tim íilho do Marquez de Villa-Real , com duzen-

tos e íetenta mil reis
,
que lhe pertenciaõ , e diz

,

que o fazia pelo divido , e parente/co , que tinha com
ElRey. Foy paíTada a 20 de Março de 1641 , e

eílá no livro 5. foi. 186.

A D. Aífonfo de Portugal, Conde de Vimio-
Ib , fiz Marquez de Aguiar , de que tirou Carta

paíTada a 8 de Setembro de 1645 > no liv.

17. foi. 114 ; e nella diz : Do meu Confelho de Eãa-

do , e meu muito amado fohrinho.

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

Monfanto , creou Marquez de Cafcaes , de que fe

lhe paííou Carta a 19 de Novembro de 1645 ,
que

eftá no dito livro foi. 45.

A D. Vaíco Luiz da Gama , V. Conde da

Vidigueira , do feu Confelho de Eftado , Embaixa-

dor Ordinário a França, fez Marquez de Niza , de

que fe lhe paíTou Carta a 18 de Outubro de 1646,

que eftá no dito livro foi. 287 , e ao mefmo fez

mercê para feu filho D. Francifco Balthafar Luiz

Antonio da Gama do titulo de Conde da Vidiguei-

ra de juro , e herdade para íempre , fegundo a forma

da Ley Mental j e que daquella mercê por diante

todos os fucceflbres
,
que conforme a Ley Mental

herdaííèm a Cafa , fe chamariaÕ Condes da Vidi-

gueira , íêm para iííb fer neceílario tirar Carta , Pro-

vifaô , ou licença dos Reys feus fucceííbres , a quem
na forma defta Carta os Vedores da Fazenda lhe

fariaõ paíTar o Padrão do feu aíTentamento. Foy
feita a Carra a 24 de Outubro de 1646 , e eftá no

livro 17. foi. 285.

A Joa5 da Sylva Tello de Menezes, L Con-
de de Aveiras , do feu Confelho de Eftado , e Re-
gedor da Cafa da Supplicaçao

,
quando foy íegun-

da vez por Vice-Rey do Eftado da índia , lhe fez

mercê, entre outras, do titulo de Marquez de hum
dos Lugares , de que elle era Senhor

,
quando che-

gaííe da índia , e que pelo referido Alvará fe lhe

paílaria Carta , o qual foy paííàdo a 9 de Fevereiro

de
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de 1650, que eftá no livro 15 foi. 265. E lhe fez

mercê do titulo de Conde de juro , e herdade para

elle , e íeus fucceíTores , conforme a Ley Mental , e

em quanto íe lhe naõ pafíàva Carta de Marquez , íè

chamaria o Conde JoaÕ da Sylva , a qual mercê foy

feita a 9 de Fevereiro de 1650 j e também lhe fez

a do Officio de Regedor, em que o proveria quan-

do vokaííè da índia.

A D. JoaÕ da Sylva , II. Marquez de Gou-

vea , VI. Conde de Portalegre , e feu Mordomo
môr, a quem dá o tratamento de íbbrinho, fez mer-

cê entre outras do titulo de Marquez de juro para

elle , e íèus defcendentes , conforme a Ley Men-
tal, em attençaõ aos ferviços do Marquez feu pay,

e de eftar cafado com D. Luiza de Menezes , Da-
ma da Rainha: foy paíTada a Carta em Alcantara

a 20 de Mayo de 1655 , e eflá no livro 16 foi. 422.

A D. Francifco de Faro fez Conde de Ode-
mira de juro, e herdade , conforme a Ley Mental,

dandolhe as Villas de Mortágua , e Penacova , por

Carta paííàda a 9 de Julho de 1646 ,
que eílá no

livro 19 foi. 145 : dalhe nella o tratamento de meu
muito amado fobrinho , com o aííèntamento

,
que cof-

tumaõ ter os Condes
,
que tem parenteíco com os

Reys. Efte titulo havia caducado em D. Sancho

de Noronha , Conde de Odemira
, por naõ deixar

ílicceííàõ , de quem Dom Francifco ainda que pa-

rente traníverfal , e em grao muito remoto
,

fiip-

poílo , que da mefma Real varonia da Sereniflima

Tom.VIL Ee ii Cafa
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Caía de Bragança
,
quiz ElRey continuar efte ti-

tulo.

A Mathias de Albuquerque , Governador das

Armas da Província de Alentejo, creou Conde de

Alegrete , de que fe lhe paíTou Carta em Lisboa no

primeiro de Junho de 1644, que eftá no livro i6,

foi. 241. verf.

A D. Fernando Mafcarenhas , Marichal do

Reyno , creou Conde de Serem , como fe vê da

Carta defta mcrce feita a 18 de Abril de 1645 ,
que

eftá no livro 16 foi. 112.

A D. Franciíco de Soufa em virtude da re-

nuncia , que nelle havia feito feu tio o Conde de

Prado D. Luiz de Soufa deíle titulo , e das Villas

de Prado , e Beringel , lhe mandou paílar Carta de

Conde de Prado, feita a 17 de Março de 1644, que

eílá no livro 17. fol.41.

A D. Fernando de Menezes confirmou o titu-

lo de Conde da Ericeira
,
que feu tio o Conde D,

Diogo de Menezes tinha nomeado nelle , em atten-

çaõ aos íeus ferviços , e também por cafar com D.
Leonor Filippa de Noronha , Dama que fora da

Rainha , e para o filho
,
que nafceííè daquelle ma-

trimonio. Foy feita a Carta a 1 1 de Abril de 1Ó46,

e eílá no livro 17. foL 270.

A Antonio Telles de Menezes , do feu Con-

felho deEílado, e General da Armada, creou Con-

de de Villa-Pouca de Aguiar , de que tirou Carta

feita a
5? de Agoílo de 1Ó47 » no livro 1?.
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A D. Miguel de Almeida crcou Conde de

Abrantes , renovando efte titulo
,
que já tiveraõ

feus antepaífados , como íè vê da Carta feita a 1

2

de Novembro de 1645 , que eftá no livro 18. fel.

80.

A Dom JoaÕ da Cofta , do íêu Confelho de

Guerra , e Meílre de Campo General do Exercito

de Alentejo , creou Conde de Soure , de que fe lhe

p.sílbu Carta feita em Lisboa a 15 de Outubro de

1652, que eílá no livro 22. foi. 206.

A Fernão Telles de Menezes , do íêu Confe-

lho de Guerra
,
Regedor da Caía da Supplicaçaõ,

e Genúl-homem da Camera do Principe D. Theo-

dofio , creou Conde de Villar-Mayor , de que íe

lhe paíTbu Carta 329 de Agoílo de 1652 ,
que eílá

no livro 22. foi. 228.

A D. Vafco Mafcarenhas , Conde de Óbidos,

a quem paííbu Carta deíle titulo
, que tinha por

Caftella , íe paíTou a de Conde fobrinho com o aí^

fentamento
,
que por ella lhe pertencia, a 19 de

Mayo de 1646, eeftá no livro 17. foi. 271,

A D. Vafco Lobo , Barão de Alvito , creou

Conde de Oriola , de que fe lhe paíTou Carta a 1

9

de Dezembro de 1652, que eflá no livro 25, fol.03.

A D. Antonio de Noronha creou Conde de

Villa-Verde , de que era Senhor , e fe lhe paííou

Carta a 10 de Dezembro de 1654, que exiíte no
livro 27. foi. 32.

A Dom Martinho, Principe de Arraçaõ
,
que

era
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era filho delRey de Chitigaô , e neto do de Ar-

racaô
,
Príncipe herdeiro de feus Reynos, pelos íèr-

viços feitos a eíla Coroa no Eílado da índia, de-

pois que fora trazido para Goa de idade de cinco

para íeis annos , e ter recebido a agua do Bautií^

mo , fez mercê da Capitania de Goa por Alvará de

19 de Março de 1645 P^^ nove annos , com enter-

tenimento do Paço de S. Lourenço : e do Coníê-

Iho de Eftado da índia , com o tratamento de Se-

nhoria
,
por Alvará de 11 de Janeiro de 1646, que

eílá no livro 17. foi. 235 , e nelle diz: Hey por bem

de declarar
,

(jueJe lhefalle por Senhoria , e cjiie af"

fim Jeja tratado dacjm em diante no Reyno , eJora

delle , em geral , e particular , O*c.

A D. Pedro de Caftellobranco fez Vifconde

de Caftellobranco junto a Sacavém , de que fe lhe

paííbu Carta a 25 de Setembro do anno de 1649,

que eftá no livro 20 foi.
3 56.

Seguindo o mefmo methodo, que temos ob-

íervado nas vidas dos Reys , feus predeceííbres , re-

feriremos os Fidalgos
,
que no feu Reynado achá-

mos íerviraô os officios da Caía Real , Corte , e

Reyno, íem que pertendamos dar hum Catalogo

exadlio , como já outras vezes declarámos ; os quaes

referimos íèm preferencia , mas fó como os achá-

mos na fua Chancellaria , ou em outros documen-

tos.

D. Francifco de Mello
,
Marquez de Ferreira,

do feu Confelho de Eftado , fervio de Condeftavel

na
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na folemnidade do auto , em que foy levantado

Rey a 15 de Dezembro de 1640. E depois no da

ratificação do Juramento, que os Tres Eíiados do

Reyno fizeraõ a ElRey , em que também foy ju-

rado herdeiro da Coroa o Principe D. Theodofio,

na Cidade de Lisboa a 28 de Janeiro de 1641, fez

o mefmo Marquez o oíiicio de Condeftavel. De-

pois no auto das Cortes naõ aíTifte o Condeftavel

,

e fomente a infignia ,
que lie o Eftoque

, que leva

na maô levantado o Copeiro mor , como entaõ no

dia 29 do referido mez levou Martim de Souía de

Menezes
,
Copeiro mor , por preeminência do feu

officio , e tem diíferente lugar , que o Condeftavel
j

porque efte tem o feu lugar no cftrado pequeno,

em que fica o throno delRey , e o Copeiro mor
eftá no íegundo eftrado. E porque no referido au-

to das Cortes todos os Grandes Seculares , e Ecclefi-

afticos, os Donatários , Alcaides mores, e Procura-

dores das Cidades, eVillas, todos eftaõ aííèntados,

aííim o efteve o Marquez no lugar
,
que lhe com-

petia pela dignidade de Marquez : e por efta razão

parece he que naô coftuma haver mais
,
que no dia

da folemnidade do Juramento a aíTiftencia do Con-
deftavel

,
que eftá em pé , e defcoberto, como to-

das as mais peííbas , que afííftem , ainda que íèjao

Infantes , eftaõ em pé , e defcobeitps , como fe vê

ros Autos das Cortes , que íe imprimirão. E para

que naõ equivoquem o officio de Condeftavel, co-

mo às vezes fuccede , entendendo-fe , que porque

o Co-
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o Copeiro mor tem o Eíloque , faz o officio de

CondeRavel , moftramos a diíFerença
,
que vay de

huma a outra occupaçaõ j e affim fe vê ,
que nunca

o Copeiro mor faz o officio de Condeftavel
, cuja

occupaçaõ fe deu muitas vezes aos Infantes , e fem-

pre às mayores peílbas do Reyno , como já deixá-

mos efcrito no Capitulo XX. do Livro VI.
D. Alvaro da Cofta , Doutor em Theologia

,

Cónego Magiftral da Sé de Coimbra
,

que havia

fido Collegial do Collegio Real de S. Paulo , e

Reytor daquella Univerfidade
,

foy íèu CapelIaÔ

mor, lugar, que occupou até 15 de Fevereiro de

1642 , em que faleceo , eftando nomeado Bifpo de

V.iíêu. Confta do Auto do Levantamento.

D.Manrique daSylva, Marquez deGouvea,
do Confelho de Eftado

, foy feu Mordomo mor

,

lugar, que exercitou até o anno de 1647, como
adiante fe verá , e confta do referido Auto.

D.Joaô daSylva, Conde de Portalegre, de-

pois Marquez de Gouvea ,
foy Mordomo mor por

Carta feita em Alcantara a iS de Mayo de 1647 , a

qual eftá no livro 16. da fua Chancellaria , foi. 522.

Succedeo ao Marquez D. Manrique feu pay , co-

mo refere a mefma Carta , dizendo : Por /èr filho

do Marquez de Gouvea , do meu Confelho de E/la-

do, ^c. e haver o dito feu -pay renunciado o dito offi'

cio, O qual no Auto do Levantamento de 1 5 de

Dezembro de 1640 exercitou já o feu officio.

Luiz de Miranda Henriques , Commendador
de
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de Cabeço de Vide, Alter Poderoíb, e Hofpital

da Granja na Ordem de Aviz
,
foy íêu Eftribeiro

môr , como fe vê no Auto referido das Cortes de

1641.

Pedro Guedes de Miranda , Senhor de Mur-
ça , Branchaes , Agua-Reves , e Torre de Dona
Chama , Commendador de Cabeço de Vide , e das

mais Commendas de feu pay , íuccedeo no officio

de Eftribeiro môr , de que tirou Carta feita em Lif-

boa a 20 de Junho de 1647 ,
que eftá no livro 18.

foi. 370 da dita Chancellaria.

D. João de Sá e Menezes , Conde de Pena-

guião
,
que depois foy do Confelho de ERado , e

Embaixador a Ina;íaterra
, foy feu Camereiro môr,

como íê vê no Auto das ditas Cortes , acima alie-

nado , e depois tirou Carta paífada a 24 de Abril

de 1647 ) ^ 97 ^ivro 20 da fua Chan-

cellaria.

Pedro de Mendoça Furtado , Alcaide môr de

Mourão
, foy Guarda môr da fua peííba , como íè

vê no referido Auto das Cortes.

Bernardim de Távora
,
foy feu Repoíleiro

môr, lugar, que já tinha , e exercitou no feu tem-

po , como íê vê no Auto referido das Cortes aci-

ma allegadas , e teve Carta paílàda no primeiro de

Agofto de 1644, que eftá no livro 16. foi. 254 da

fua Chancellaria.

Fernaô Telles de Menezes , Commendador
de Moura na Ordem de Aviz , e outras , e depois

Tom.VIÍ. Ff Con-
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Conde de Villar-Mayor, fervio de Alferes morno
Auto do Levantamento delRey , como nelle íê

ve.

Luiz de Mello, Alcaide mor de Serpa, Com-
mendador de Santa Maria de Algodres na Ordem
de Chnfto , e de Serpa na de Aviz

, foy Porteiro

mor deiRey , como fe vê no Auto referido das

Cortes. Foy também feu Capitão da Guarda.

Francifco de Mello , Commendador do Pi-

nheiro , e de Santiago de Santarém , e dos Cafaes

da Feiteira na Ordem de Chrifto, e outras, que de-

pois foy Embaixador a França , e o primeiro Ge-

neral da Cavallaria da Provincia de Alentejo
,
foy

Monteiro mor do Reyno, como íê vê no referido

Auto das Cortes.

D. Joaõ Soares de Alarcão , Alcaide mor de

Torres-Vedras, Commendador de S. Pedro na mef-

ma Villa, da Ordem de Chrifto, foy Meftre Salla,

officio
,
que exercitou no Auto das Cortes , em

que ElRey foy levantado , como nelle íe vê , e o
teve pouco tempo.

D. Pedro da Cofta , Commendador de S. Vi-

cente da Beira na Ordem de Aviz
,
foy Armeiro

môr delRey , como refere o dito Auto das Cortes.

D. Joa5 de Caftellobranco , Commendador
deS, Gabriel da Granja de Ulmeiro, da dos Cafaes

de Paliaõ , e Cafa Velha na Ordem de Chrifto , e

da Efpada de Elvas da Ordem de Santiago, íêrvio

ds Meirinho mòr na aufencia de feu irmaô Dom
Fran-
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Francifco de Caílellobranco , Conde de Sabugal

,

de quem era efte officio , o que confta do Auto das

referidas Cortes.

Dom Lourenço de Soufa , Commendador da

Ordem de Chrifto , foy íeu Capitão da Guarda

,

como íè vê no referido Auto.

Pedro da Cunha , Commendador de Monfor-

te na Ordem de Chrifto , Alcaide mor da Villa de

Aldea-Gallega da Merciana
, foy Trinchante , co-

mo íe vé no referido Auto.

Manoel de Souíà da Sylva , Commendador
do Caíâl , e S. Martinho do Bifpo na Ordem de

Aviz , íervio de Apoíentador môr , como refere o
mefmo Auto das Cortes , e era Meftre Salla do
Príncipe D. Theodofio, e depois foy Veador da Ca-

ía da Rainha D. Maria Francifca Ifabel de Saboya.

D. Pedro Mafcarenhas , no referido anno de

1640 ,
foy Veador da Caía deiRey , como íe vê

no referido Auto das Cortes allegado.

Thomé de Souíà
, foy Veador da fua Caía

por Carta de 22 de Janeiro de 1646 , e delia coní^

ta
, que efte lugar eftava vago , como íê vê no li-

vro 15. da fua Chancellaria , foi. 559. Já havia fi-

do feu Trinchante , o qual lugar vagou por Pedro

da Cunha paííàr ao de Veador da Caía da Rainha

,

e fe lhe paííbu Carta a 22 de Abril de 1641 ,
que

eftá no livro 11. foi. 502 da fua Chancellaria.

D. Francifco de Soufa , Conde do Prado , do

íèu Coníêlho
, foy Veador da Cafa Real , de que

Tom.VII. Ffii fe
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fe lhe paííbu Carta em Lisboa a 17 de Janeiro de

1650, que eftá no livro 15. foi. 262.

Fernão de Souía
, foy Veador da Cafa Real

por Alvará feito em Lisboa a 15 de Janeiro de 1650,

e nelie diz : Tendo refpeito aos merecimentos de T/w-

mé de Sou/a
,

(jiie Deos perdoe , Védor da minha Ca-

já ^ ^c, e principalmente aos cjiie elle mefez depois da

minha refiituiqao a Coroa , 0"<;. lhe faz mercê da

propriedade do dito officio.

D. AlTonfo de Menezes
,
foy Meftre Salla, de

que fe lhe paíí()u Carta de propriedade feita em Lií^

boa a 22 de Abril de 1646, que eílá no livro iS.

da ília Chancellaria, foi. 107.

Dom Nicolao Monteiro, Prior de Sedofeita,

eleito Bifpo de Portalegre
,
foy Meftre dos Infan-

tes , como fe vê no Alvará do feu ordenado
,
paíl^-

do a 15 de Abril do anno de 1650, que eílá no li-

vro 19. foi. 565.

D. Antonio da Sylveira
,
foy feu Pagem da

Caldeirinha, como íevê no Alvará paííàdo em Lif-

boa a 1 5 de Outubro de 1647 > fuccedeo a

Francifco de Mello , livro 20. foL 56.

ChriftovaÔ de Almada ,
foy Pagem da Cal-

deirinha
,
que vagou por D. Antonio de Noronha

,

como íê vê no Alvará feito a 28 de Outubro de

1649, eílá no livro 20. foi. 18 verf.

D. Antonio de Noronha ,
foy Pagem da Cam-

painha , em que fuccedeo a Jeronymo de Mendo-
ça , como fe vê no Alvará feito em Lisboa a 27 da

Julho
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Julho de 1649, que eftá no livro 21. foi. 186.

D.Joaõ Mafcarenhas , Conde de Palma, foy

Meirinho mor por Alvará feito em 17 de Outubro

de 1655 , e nelle diz : Que vagara por feu avo Dom
Franci/co de Cafíellohranco , Conde de Sabugal , de

quem era legitimo fuccejjor^ ^c.fazendolhe mercê da

propriedade
,

cjue começaria a Jervir cjuando tivejfe

idade 5 eftá o dito Alvará no livro 22. da fua Chan-

cellaria , foi. 520.

DomJoa5 Mafcarenhas , Conde de Sabugal

,

íêrvio de Meirinho mor pelo Conde de Palma íèr

menor , como fe vê em hum Alvará feito em Lií-

boa a 19 de Dezembro de 1655 , que eftá no livro

25. foi. 64.

Dom Joaõ de Almeida , foy Veador daCafa

por Alvará feito em Lisboa a 18 de Outubro de

1653 , e diz, que o fazia por íêrvir o Conde de Pra-

do de Eílribeiro mor , o qual Alvará eftá no livro

22. foi. 521.

D. Franciíco de Mello
,
foy Trinchante por

ferventia de Diogo de Brito Coutinho , a quem El-

Rey tinha feito mercê do dito officio , como íe vê

em hum Alvará paííâdo em Lisboa 39 de Janeiro

de 1651 ,
que eftá no livro 23. foi. 194.

D. Lucas de Portug^al
,
foy Meftre Salla , de

que tirou Carta de propriedade, feita em Alcantara

a 12 de Abril de 1652 ,
que eftá no livro 23. foi. 17.

D. Francifco de Soufa, Conde de Prado, Vea-
dor de ília Cafa, e do feu Confelho de Guerra, íêr-

vio
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vio de Eftribeiro mor por Alvará feito em Lisboa

a 22 de Setembro de 1655 , e nelle diz: For lho pe-

dir Fedro Guedes no (eu Tedamento , o qual Alva-

rá eftá no livro 26. foi. 10.

Gonçalo Pires de Carvalho, doíèu Confelho,

foy Provedor das Obras do Paço : confta de certa

mercê
,
que lhe fez em Lisboa a 4 de Agofto de

1644, que eftá no livro 18. foi. 59.

Dom Joaõ Mafcarenhas , Commendador de

Mértola, e Alcaide môr de Montemor o Novo, o

qual foy depois Conde de Santa Cruz pelo feu ca-

íàmento
,
foy Veador da fua Cafa por Carta paííà-

da a 2 de Abril de 1641 , e nella diz : Havendo ref-

peito aos merecimentos , e qualidades
,
que concorrem

na peffoa de D. Joa$ Mafcarenhas
,
Fidalgo de mi'

nha Cafa , meu muito amado fohrinho , ^c, Eftá no

livro II. foi. 99.

Fr. Dionyfio dos Anjos , Eremita de Santo

Agoftinho , foy feu ConfeíTor , como íe vê no Al-

vará do íèu ordenado feito em Lisboa a 18 de Mar-

ço doanno de 1641 , que eftá na dita Cbancellaria,

foi. II 7 do livro 10.

Martim de Soufa de Menezes, foy feu Copei-

ro môr
,
por Carta feita a 2 de Abril de 1641 , del-

ia confta íuccedeo a íeu pay Jorge de Souíà. A di-

ta Carta íèconíèrva no livro 11. foi. 122. Achou-

íe no Auto do Levantamento delRey.

Diogo de Brito Coutinho , foy feu Trinchan-

te , de que íè lhe paftòu Carta feita em Lisboa a 20

de
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de Setembro de 1641. Neila fe vê ,
que fuccedeo

nefte officio a D. Diogo Lobo feu tio , e eílá no li-

vro 12. foi. 206.

Franciíco de Lucena
,
foy íèu Secretario de

Eftado por Carta feita a 51 de Janeiro do anno de

1641 , e nella diz: Do meu Confelho , havendo re/pei^

to a (jiialidade da lua pejjoa , merecimentos , eJervi-

ços , continuados por efpaço de trinta annos. Livro

12. foi. 42.

D. Fernando Mafcarenhas
, foy Capitão môr

dos Ginetes do Reyno
, por Alvará de 27 de Mar-

ço de 1641 , naaufencia de íeu irmaõ o Conde de

Santa Cruz ; eílá no livro 12. foi. 66.

Dom Jorge de Mello
, foy Meftre Salla por

Carta de 2 de Abril de 1641 , na qual diz
, que

aquelle lugar fe achava vago 3 e eílá no livro 12.

foi. 87.

Dom Luiz de Portugal, Conde de Vimioíb,

foy Almirante do Reyno , de que tirou Carta paí^

fada em Lisboa a 9 de Setembro de 1646 ,
que eílá

no livro 20. foi. 56.

Dom Carlos de Noronha
,
foy Prefidente da

Mefa da Confciencia, e Ordens, por Carta feita a

6 dejaneiro de 1641 ,
que exiíle no livro 12. foi. 8.

Dom Lourenço de Brito , Vifconde de Villa-

Nova de Cerveira, do feu Confelho de Eílado, foy

Prefidente do Deíêmbargo do Paço j de que tirou

Carta paíTada a 8 de Janeiro de 1641 , que eílá no
livro 13. foi. 6.

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

tão General das Galés defta Coroa por Alvará de

S de Janeiro de 1641 , enelle diz: For eílar aifente

em Caliella o Marcjuez de Porto-Seguro. ExUie o

dito Alvará no livro 1 2. foi. 7.

D. Antonio Luiz de Menezes , do feu Con-
íelho de Eílado

,
foy Vedor da fua Fazenda da Re-

partição do Reyno
,
por Carta de 16 de Outubro

de 1651 ,
que eftá no livro 15. foi. 382.

JoaÕ da Sylva Tello , Conde de Aveiras , do

íêu Coníelho de Eílado
,
foy Regedor das Juftiças,

o que confta da mercê deíle officio
,
quando paííòu

á índia , feita em Lisboa a 9 de Fevereiro de 1650 ,

que le conferva a foi. 265 do livro 15.

D. Joaô de Menezes , do Confelho de Guer-

ra ,
foy Governador da Relaçaô do Porto por Al-

vará de 13 de Março de 1648 ,
que eftá no livro 15.

foi. 212.

D. JoaÕ de Caftellobranco , foy Prefidente da

Camera de Lisboa , como íè vê na Carta
, que íè

lhe paílbu a 14 de Abril de 1644 , e nella diz : O
cjual cargo fervio atêgora o Conde D. Pedro ( he o

Conde de Cantanhede ) o qual o terá em quanto eu

houver por hem, Eftá no livro 16. foi. 260.

D. Francifco de Faro , Conde de Odemira ,

foy Vedor da Fazenda por Carta de 18 de Setem*

bro de 1648 , e já o havia fido tres annos. Exifte

a dica Carta no livro 19. da fua Chancellaria , foi.

511.

D.
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Dom Rodrigo de Mello

,
foy Prefidente da

Meíli da Confciencia , e Ordens , em que íuccedeo

a D. Carlos de Noronha , como íe vê na Carta paí^

lâda em Lisboa a 6 de Fevereiro de 1649 , que ertá

no livro 21. foi. 90 verf.

Antonio de Mendoça , Commiílario Geral da

Bulla da Cruzada , eleito Bifpo de Lamego
,
foy

Prefidente da Mefa da Coníciencia, e Ordens, em
que fuccedeo a D. Rodrigo de Mello , como refe-

re a fua Carta paíTàda em Alcantara a 14 de Abril

de 1654, que eíiá no livro 22. foi. 369.

D. Pedro de Lencaftre , do feu Confelho de

Eftado
,
foy Prefidente da Mefa do Deíèmbargo do

Paço por Carta feita em Lisboa a 7 de Novembro
de 165 1 ,

que eRá no livro 21. foi. 120.

D. RoJrigo da Sylveira , Conde de Sarzedas,

doíèu Confelho, foy Prefidente do Senado da Ca-

mera , em que fuccedeo a Luiz de Mello , Portei-

ro mor , como íê vê na Carta
,
que fe lhe paílbu

em Lisboa a 4 de Março de 1654, livro 26. foi.75.

Nao acabou a Prefidencia
,
porque no anno íêguin-

te foy mandado por Vice-Rey da índia.

Dom Joaô de Souíà da Sylveira , Veador da

Rainha
, foy Prefidente do Senado da Camera , em

que fuccedeo ao Conde de Sarzedas , como fe vê

na fua Carta feita em Lisboa a 14 de Abril de 1655,

que eftá no livro 26. foi. 295 verf.

Dom Vafco da Gama , Marquez de Niza , do

Confelho de Eílado , foy feu Védor da Fazenda

Tom.VIL Gg por
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por Carta feita em Alcantara a i6 de Abril de 1654,

que eftá no livro 22. foi. 570.

Ruy de Moura Telles , do fen Coníelho de

Eílado , Veador da Rainha, foy Vedor da Fazen-

da da Repartição de Africa , confta da Carta paílà-

da a 22 de Fevereiro de 1649 > ^jue eftá no livro 15.

foi. 172 : e por outra paííàda em Lisboa a 2 de Mar-

ço de 1652 , que eftá no livro 17. lhe foy confe-

rido o meíino lu^ar, e depo's por outra a 18 de

Março de 1655 fe lhe reformou a mefma occupa-

çaõ.

O Doutor Fr. Francifco Brandão ,
foy Chro-

nifta môr por Carta feita em Lisboa a 19 de Janei-

ro de 1649 j e diz
, que o dito \ugâv vagara pelo

Doutor Fr. Antonio Brandão. Eftá no livro 16.

foi. 155.

Fr. Francifco de Macedo , foy Chronífta La-

tino defte Reyno por Carta feita a 8 de Abril de

de 1650, que eftá no livro 20. foi. 271.

O Padre André Fernandes
,
Bifpo eleito do

Japaõ , e do fcu Coníelho
, foy íèu Confeííbr , o

que confta da Carra, que tirou de Confelheiro ,
paf-

fada em Lisboa a 28 de Janeiro de 1655 ,
que eftá

no livro 25. foi. 144.

O Doutor Francifco de Carvalho , do feu

Confelho , e íeu Defembargador do Paço , e Chan-

celler da Caía da Supplicaçaõ, foy Chanceller môr,

Ligar, em que fuccedeo ao Doutor Aífoníb Furta-

do de Mendoça , como le vê na Carta ,
que tirou ,
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paíFada em Lisboa a 6 de Outubro de 1656 , que

eftá no livro 25. foi. 195.

D. Jorge Mafcarenhas ,
Marquez de Montal-

vão
,
foy Medre de Campo General junto à pef

íba
,
por Patente de 17 de Julho de 1648 ,

que eftá

nos livros de papeis vários do Duque.

Antonio Paes Viegas, Commendador deNoí^

íà Senhora da Caridade na Ordem de Chrifto , Al-

caide môr de Barceilos , achamos
, que fora Secre-

tario de Eftado, mas devia fer íómente deferven-

tia ,
porque naõ encontrámos a Carta.

Antonio Cavide
,
foy íeu Secretario , confta

de vários documentos, e do Teíiamento delRey,

em que elle afíina , dizendo : Antonio Cavide , Se-

cretario de Sua Ma^eliaie y edo Confelho da Fazen^

da. Havia fido Efcrivao da fua Camera , e feu

Mantieiro , Commendador de S. Pedro de Babe , e

da dos Azeites , e Lagares da Villa de Soure na Or-

dem de Chrifto , Alcaide môr de Borba , e Prove-

dor das Obras
,
que fs fízeílèm por conta da Fazen-

da Real.

Pedro Vieira da Sylva , foy Secretario de Ef-

tado , o que confta de certa mercê feita a 18 de

Outubro de 1645 ,
que eftá no livro 18. foi. 124,

na qual diz, que era : Meu Moço Fidalgo, quefer-

ve de Secretario de F/lado, eíèrvio até a morte del-

Rey
5
porque no feu Teftamento fe acha aíTinaio :

Fedro Vieira da Sylva ^ do feu Confelho , e feu Secre-

tario de F/lado,

Tom.VIL Gg ii Mar-



2^6 HiJloYta Çenealogtca

Martim de Távora de Noronha , teve Alvará

de Secretario de Ettado , que foy paíTado a 24 de

Março de 1655 , que eftá no livro 25. foi. 65 , e

nelle diz : Havendo reípeito a fathfaqao , com (juô

Fedro Vieira da Sylva , do meu Confelho , ferve o of-

ficio de meu Secretario de EJlado de muitos annos a

efia yarte , e defcjando eu pelos mefmos re/peitos de

lhefa~xr mercê
^

liey por bem de lhafazer da proprie-

dade do me/mo officio para feu filho Martim de Ta-

vora de Noronha , f7ieu Moço Fidalgo
,
para cjue lhe

fucceda nelle depois dos dias da fua vida , tendo para

ifjo toda a capacidade
,
para o que de/de logo irá con-

tinuando na Secretaria , e tomando noticia dos papeis.

Gafpar de Faria Severim
, foy Secretario das

Mercês , e Expediente , como íe vê na Carta de

Confelheiro do dito Rey , onde diz : Que ora fer-

ve de Secretario das Mercês , e Expediente : foy paí^

íada a 2c de Dezembro de 1645, e eftá no livro 15.

da fua Chancellaria , foi. 575.

Pedro Severim de Noronha , teve Alvará de

Secretario das Puerces , e Expediente , feito a 24 de

Setembro de 1655 , e foy paííàdo a Gafpar de Fa-

ria Severim , Secretario das Mercês , feu pay , na

mefma forma do proximamente referido ; e exifte

o dito Alvará no livro 25. da Chancellaria do dito

Rey, foi. 65.

Antonio Pereira da Cunha
,
foy íèu Secreta-

rio do Confelho de Guerra por Carta feita em Lif-

boa a 21 de Janeiro do anno de 1641 ,
que eftá no

livro
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livro 1 5 . foi. 1 5 , e nella relatando os íèus mereci-

mentos , diz : Hey por bem de lha fazer do cargo de

meu Secretario do Conjelho de Guerra,

Pedro da Sylva , Conde de S. Lourenço
,
foy

Regedor das Juíiiças , de que teve Carta paííàda a

8 de Janeiro de 1641 ,
que eftá no livro 10. foi. 3.

Garcia de Mello , foy Monteiro mor do Rey-

no , officio , em que fuccedeo a Francifco de Mel-

lo , do feu Coníelho; confta da mercê das rendas

de Aguiar da Beira , Satao , Redemoinhos , e Se-

leiro de Queiraõ, a qual foy feita a 18 de Setem-

bro de 1652 , e eftá no livro 8. foi. 559.

Dom Jorge Mafcarenhas , Conde de Serem ,

foy Marichal do Reyno por Carta de 27 de Janei-

ro de 1650, a qual eílá na Chancellaria delRey D.
Affòníb VI. livro 28. foi. 259, e diz a Carta, que

pelos ferviços do Conde D. Fernando feu pay , do

Confelho de Guerra , o qual faleceo no anno de

1Ó49 , tendo fido General da Beira.

Jaz o íèu Real corpo em magnifico Mauíb- prova num. ^i.

leo no Real Mofteiro de S. Vicente de Fora dos

Cónegos Regrantes de Santo Agoftinho , em Tu-
mulo com duas faces

,
que fica debaixo do Sacrá-

rio , e da parte do Altar tem eíle Epitáfio ;

Siíie Hofpes : Kegum virtutes cju<eris Inwio}

Joannes Quartus conàitur hoc Tumulo.

Hic Lyfiam aferuit , fervavit , rexit , ^ auxit

:

Jure , armis, mitu , Umitibufcjue novis.

Da
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Da face da parte do Coro o feguinte :

ímpia facrilcgí peteret cum dextra Joannem ,

In iiiveo Cu/ios adfiiit orbe Deus.

Ergo vel in Tumulo Kex hanc le fiílit aã aram
,

Cu/iodem ut Cu/los excubet uite fuum.

No pavimento immediato à Real Urna , man-

dou o Marquez de Marialva D. Antonio Luiz de

Menezes fepultar o íeu coração , e fe lhe gravou

em memoria de taõ infigne Varaõ eftes difthicos

:

Hic , ubi Lufiadum jacet Inllaurator in Urna ,

Fignus habet pofitum Cor Marialva fuum.

Corde fuum fecjuitur Regem Marialva fepu/cum,

Vt vitam creáas , 7ion periijjeJidem*

Foy EIRey de meãa eftatura
,
muy gentil-

homem antes das bexigas
, que alguma couíà lhe

diminuirão efte dote, o cabello era louro, os olhos

azues
, alegres , e agradáveis , a barba mais clara

,

que o cabello , o corpo groílb , e taÔ robufto
,
que

ícnao tivera defordem no alimento
,
parece feria

mayor a fua duração. Nao fez caíb da pompa no

veOir, antes spplicou grande diligencia, porque íè

naÕ alteraílem os trages : pelo que coílumava di-

zer , nao queria
,
que as outras Nações fe fízeííèm

Senhoras dos feus Vaflallos pelos trages , e que to-

do o alimento íliílentava , e todo o pano cobria.

Na



da Caja ^al Tortug. Lh. VIL 2 3 p

Na converfaçaõ foy difcreto ,
agudo , e prompto

nas repoílas j e naõ fendo as palavras as mais poli-

das , ufava delias com tal arte , e galantaria ,
que

ainda hoje fe applaudem em muitos defpachos
,
que

fe vem da fua própria maô. Delle vimos diver- ^^^^^ num. 22.

fos papeis excellentemente lançados , e dignos de

le perpetuarem : entre elles he huma memoria ,
que

deixou à Rainha fua eípofa quando no anno de

1643 paílbu à Provinda de Alentejo, e lhe encar-

regou o governo do Reyno na fua auíencia , em
que com admirável providencia prévio tudo o que

podia occorrer, e o modo como íè havia de haver,

deixando tudo ao arbitrio , e prudência da Rainha,

em que muito confiou a diliberaçaÕ , quando naõ

houveííè tempo deelle poder fer ouvido. Eíle Ori-

ginal fe conferva na Livraria manufcripta do Du-
que de Cadaval, e outro, que ElRey mandou Ian- Prova num. 2^.

çar nas Cortes com nome fuppoílo , o qual tam-

bém he Original efcrito da própria maô deiRey

;

nelle íê vê a vigilância , cuidado , e politica , com
que procurava o mayor bem do Reyno , íendo el-

le o raeímo
,
que advertia a fi meímo , moftrando

os defcaminhos , e o modo de evitallos
,
explicando-

fe com tanta energia , e enfaíe
,
que íèndo o eíly-

lo claro fem algum artificio , fe reconhece a pru-

dência , que faz mais brilhante o feu admirável ta-

lento, de que deu fingulares provas, no que temos

referido. NaÔ foy menor a politica da idéa de pre-

venir os ânimos dos feus VaíTalIos para os ter con-

tentes.
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tentet? , e fatisfeitos , com os bons fucceíTos das fuás

armas j e aííim elle mefmo compunha as Relações,

que naquelle tempo fe imprimirão , e ditando-as , as

efcrevia Antonio Cavide íèu criado
,
que occupou

grandes lugares , e de quem fez grande confiança

,

para que aíFim efpalhando-íè pelo Reyno , e Con-

quiftas
,
chegaíTe à noticia de todos os íêus Vaííàl-

los a gloriofa defenfa , com que as fuás Tropas tri-

unfavaõ dos íeus inimigos , e íào as que íe vem im-

preíTas, e comprehendem defde o anno dei 641 até

o de 1655. Amou a Mufica com tanto gofto, e

inclinação ,
que foy eminente nefta Arte , íêndo

tanta a curiofidade ,
que nem as grandes occupa-

ç6es de Rey lha puderaõ diminuir para deixar de

a íeguir em quanto viveo : aflim todos os dias fe le-

vantava às cinco horas , e até às íète íe empregava

no eftudo da Mufica
,

depois continuava com os

negócios , e governo de íeus Reynos , e tanto que

acabava de jantar, nas horas deféíla, que eraõ pa«

ra o defcanço , íê empregava em provar as Mu fi-

cas ,
que lhe vinhaÔ de fora para ver as que havia

de mandar cantar na fua Capella , e com os fmaes ,

que lhe punha, as approvava, ou reprovava, e fem«

pre concluía eíla prova com hum Miferere, Naô
queria

,
que os feus Muficos de ordinário cantaííèm

obras humanas, íenaõ Mufica de Igreja, porque a

outra afeminava as vozes. Compoz as Obras íè-

guintes : Defenfa de la Muftca moderna contra Ia er-

rada opinion dei Ohiípo Cyrilla Franco
,
que íê im-

primio
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primio em quarto, íêm anno, nem lugar. Depois

íê imprimio em Lisboa em 1649, também íem o

lugar da ediçaô. Outra vez traduzida na lingua

Italiana íè imprimio em quarto fem dizer onde ^

porém entende-fe ,
que foy impreíTa em Roma no

anno de 1655. Nefte livro fe ve no principio hum
Soneto do mefmo Author em louvor da Mufica

moderna , e nas letras iniciaes dos quatorze veríbs

fe lê : EIRey de FortugaL He dedicado a Joaô
Lourenço Rebello íeu criado, taô infigne naMuíi-

ca, que mereceo eíle fingular favor delRey, o qual

era Fidalgo da fua Caía , Commendador de S. Bar-

tholomeu de Rabal na Ordem de Cliriílo , e no
fim da Dedicatória fe vem eftas duas letras : D. B,

que querem dizer ; Duque de Bragança. O Padre

Joaõ Alvares Frowo
,
Capellaõ , e Bibliothecario

deiRey , Meftre da Sé de Lisboa , imprimio no an-

no de 1662 em Lisboa hum livro em quarto intitu-

lado : Di/curjos fohre a perfeição do Diatheíaron , e

louvores do immero (^uartenario , em (jue fe contem

hum Encómio /obre o papel y cjue mandou imprimir o

Serenijfímo Senhor EIKey D. João o Quarto em de-

Jenfa da Mufica moderna , e repoíia fohre os tres bre-

ves negros de Chriílova'6 de Morales ; nelle vem no

fim o referido encómio. Compoz mais : Refpueãas

a las dudas
,
que fe puHeron a la MiJJa : Panis

,
quem

ego dabo , dei Faleãina 5 as quaes correm impreííàs

no livro quinto das fuas Miííàs
,
que íè eílamparao

em Lisboa no anno de 1654 em quarto. Depois íe

Tom.VIL Hh impri-
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imprimio efía Obra feparada em Roma por Mau-
ricio Balmonti em 1655 em quarto, traduzida em
Italiano. Compoz mais dous Motetes ,

que an-

daõ impreíTos no fim das Obras de João Lourenço

Rebello ,
que fe imprimirão em Roma , e fbraõ

ouvidos com admiração dos profeflbres
,
por íê nao

fazer crivei , que hum Rey compuzeflè com tanta

fciencia. Fez também huma Magnificai d. quatro

vozes j o Pfalmo Dixit Dominus a oito vozes 5 o
Pfalmo Laiidate Dominum omnes gentes a oito vo-

zes j hum Concerto íòbre o Canto-Chaô do Hym-
no Ave maris Stella , e outras Obras miúdas. Ti-

nha compoílo hum livro deMufica, e quando mor-

reo recommendou fe mandaííè imprimir , o que fe

naõ executou. Pelo que, elle foy taõ fciente na

Mufica
,
que poderá fer hum dos mais celebres pro-

feílbres defta taõ eílimada Arte , de que ajuntou

a famofa Livraria
,
que íe coníèrva , a que deixou

fubfiftencia para augmentarfe. Foy naquelle íecu-

lo muy valida dos Principes a Mufica, em que íe

diftinguiraõ também o Emperador Fernando IIL e

ElRey D. Filippe IV. de Caftella , os quaes naõ

íó foraõ intelligentes defta fuave Arte, mas com-

puzeraõ Motetes
,
que ElRey D. Joaõ tinha na

fua Livraria da Mufica ; e entre outros era hum
Soneto, que ElRey D. Filippe compuzera, e ha-

via poflo em Solfa
,
que começa

;

Yaze a los pies de aguei /agrado Leíio

Bailada en tiernas lagrimas Maria,

A Rai.
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A Rainha Chriílina fabendo o gofto ,

que ElRey
fazia da Mufica no principio do íeu Reynado , liie

mandou hum manufcrito antigo de Guido Aretino,

celebre Author
,
que reduzio a Mufica ao eftado

prefente das íeis vozes: l/í, re y mi^fà ^ foi , lâ

,

e devias , e de outras excellentes Obras deixou en-

riquecida a fua famoía Livraria da Muíica , da qual

fe principiou a fazer hum excellente Catalogo , de

que o primeiro tomo corre impreííb com o titulo:

Primeira parte do Index da Livraria da Mufica do

W muito Alto , e Poderofo Rey D. João IV. nojjo Se-

nhor, Por ordem de Sua Mageflade , por Paulo Craef-

heck anno 164.^ em quarto com 521 paginas. Re-
feremíe nefte Index os livros

,
que le guardavaõ nu-

merados em quarenta caixoens , dos quaes huma
grande parte faô manufcriptos de notável eílima-

ça6 , e compoftos pelos mais peritos Authores das

Nações Portugueza, Caftelhana, Italiana, France-

za ,
Ingleza , Alemãa , e Hollandeza. Ao exercí-

cio da caça teve ElRey grande propenfaõ , e em
huma , e outra foy excellente , deftro , e bizarro.

Amou a juftiça íem declinar em íèvero , de que al-

guns delinquentes íe atreverão ao culpar , o que

muitas occafioens deíhientio com a piedade , com
que íe houve com os culpados. Da fua devoção

,

e piedade deixou immortaes monumentos nos pú-

blicos teílemunhos da fua Religião , e no ardente

zelo , com que tomando por Proteólora de feus

Reynos a Virgem SantiíTima no foberano Myfte-

Tom.VII. Hhii rio
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tio da fua Immaculada Conceição , os fez junta-

mente tributários à Igreja defte titulo de Villa-Vi-

çofa , como já deixamos dito j e aquella grande

Doação , com que reftituio as rendas do Moíleiro

de Santa Alaria de Alcobaça
,
que eftavao unidas

a Abbadia Commendataria, tornando-as aos Mon-
ges na meíma fórma , em que lhas dera o feu invi-

do avò , e predeceílbr o Santo Rey D. AfFonfo I.

Prova num. 24. confirmando-a , e ratificando a dita Doação com
generofa piedade : e foy paíTada a Carta a 4 de Fe-

vereiro de 1642 , com condição , e obrigação de

íempre terem o Santiííímo Sacramento exporto no
Altar à publica veneração em Laufperenne , aíTifti-

do de Monges em turmas , continuando fem inter-

polação de dia , e de noite os Divinos louvores , o

que íe verificou no tempo delRey D. Pedro íèu

filho. Finalmente compunha-íê de taõ invencível

valor , como fe vio na empreza , que intentou , e

coníeguio com taô poucos meyos: mas com a in-

duílria , e com a deípeza
,
reígatou a vida de feus

Vaííàllos, e nefte politico fegredo defpendeo the-

íburos em publica utilidade : e aííim a fua memoria

íèrá fempre fauJofa, e íêrvirá de admiração aos fe«

culos futuros
,
pois as fuás virtudes o fízeraõ digno

de mais largo Império.

Caiou em 12 de Janeiro do anno de 1655 com
a Rainha D. Luiza Francifca de Gufmao , entaô

Duqueza de Bragança , a qual havia nafci<ío em
hum Domingo 13 de Outubro de 1Ó13 na Cidade

dc
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de SaÔ Lucar de Beriemeda , a qual havia ganhado

ElRey Dom Affbnfo o Sabio no anno de 1264 aos

Mouros, povoação agradável pela fituaçaS, e íer«

tilidade ,
que tendo contado depois huma larga fe-

rie de annos na Cafa de Medina Sidónia
,
ElRey

Filippe IV. a unio h Coroa no anno de 1645 ^^^^

defconfianças ,
que teve com efta grande Cafa , até

que no anno de 1700 lhe reftituio as alcavalias o

Catholico , e generoíb Rey Filippe V. fendo efia

a primeira mercê, que fez depois de entrar na Mo-
narchia deHefpanha. Era filha de D. Joa5 Manoel
Peres de Gufmaõ , VIII. Duque de Medina Sidó-

nia , e da Duqueza D. Joanna de Sandoval. Foy
o feu nafcimento feílejado com extraordinárias de-

monftrações de feus pays , em cuja Caía , íe refere,

havia hum Mouro cativo , que entre os feus fe ja-

dlava de bem nafcido, e eftimado por Aftrologo Ju-
diciário , com engenho agudo : e defejando coníê-

guir a íua liberdade , e dar da fua íciencia huma de-

monílraçaô , fallou aos Duques dizendolhe, que ob-

íervada a hora , e a dominação , e conjunção dos

Aílros de quando nafcera a Senhora D. Luiza, in-

dicavaô
, que íèria coroada Rainha. Ouvirão os

Duques o prognoílico , e íèm mais credito, do que

devia5 à pouca fé do Mouro , o defpediraõ. Efpa-

Ihou-fe na Cidade a noticia , e com aquella coftu-

mada leveza , com que o vulgo difcorre , difputa-

vaõ nas converfações qual feria a Coroa, com ©fun-

damento
, que naõ era a primeira

,
que do fangue de

Guímaõ
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Gufmaõ fobiria ao throno de Helpanha. Efta tra-

dição ainda hoje íè conferva na Corte de Madrid

entre as peííbas grandes delia , e referida pelos íèus

mayores , como conftante na Caía de Medina Si-

dónia. Durou eíla pratica até o dia do feu cafa-

mento, em que deraõ por deívanecido o prognof

tico ; mas naô falta quem affirme com memorias

daquelle tempo, que nas ultimas expreíToens do ca-

rinho do Duque íèu pay
,
quando íe defpedio da

Senhora D. Luiza , ao ultimo abraço lhe diílera,

por lhe aliviar as faudades : Ide iilha muito conten-

te
,

que nao ides para Ducjueza , fenao para Rai-

nhã j alludindo à grandeza da Cafa de Bragança
,

que no trato , e magnificência parecia Real , fe he

que naõ lhe manifeííava com occultas idéas o direi-

to da Coroa Portugueza : porém o que entaõ a ca-

fualidade referia, íem que parecefle podia ter cum-

primento
,
veyo o tempo a íègurar em realidade.

Naô fendo na Hiftoria approvado efte vaticinio

,

naõ he difficultofo o fucceííb , nem menos íe faz

difficuítoía a crença de poder ter fido vaticinado

pelo Mouro
,
porque naõ era profecia ; e ainda eí^

tas vimos expreíTadas pela boca da gentilidade , e

era formado íbbre fciencia
,
que ainda que fallivel,

tem muitas regras , de que lemos admiráveis tefte-

munhos , e foíle , ou naÕ verdade o referido , nada

implica à poííibilidade. Concertou-íè o íeu caía-

menco , e recebidos por procuração , íe ajuftou o

dia da partida para Portugal , e fahiraô de Villa-

Viçofa
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Viçofa o Duque de Bragança acompanhado de feus

irmãos os Senhores D. Duarte , e D. Alexandre

,

como já deixamos dko. Foy eíla Princeza dota-

da de excellentes virtudes , e prudência , com gran-

de viveza de eípirito , com notável animo, e cora-

ção , naturalmente elevado à gloria de deíejos gran-

des , e magníficos ; de forte , que na o falta quem
diga

,
que aíTim que entrou a fer Duqueza de Bra-

gança, começou a pôr os olhos nothrono, que per-

tencia ao Duque feu marido , a quem reveftia dei-

tas máximas , ainda quando mais aíFedlava o retiro.

Todo o tempo, que aííiftio em Villa-Viçoíà
, foy

venerada como Oráculo , e taõ reípeitada do Du-
que íeu marido

,
que na duvida de aceitar a Coroa,

o refolveo com a generofa opinião , e prudente má-

xima , de que era mais conveniente perigar Rey

,

que VaíTalío. ElRey em quanto viveo , lhe com-
municou os negócios mais graves da Monarchia

,

em que muitas vezes o feu parecer acreditava a fe-

licidade dos fucceííos , de que nunca fez jadancia

de íe deverem ao feu difcuríb
,
porque fó amava a

gloria delRey
,
que em tudo lhe moftrou o grande

aíFedlo , com que a eílimava 5 e aííím lhe fez Doa-
ção ampliílíma de muitas Villas , e Lugares

, que
ficaraô hereditários para as Rainhas deíles Reynos.
Na morte delRey lhe ficou encommendada a re-

gência do Reyno
,
para o que inílituío para as ma-

térias do governo a Junta nodurna , compoíla dos

Miniftros mais zelofos , e mais experimentados , os

quaes
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quaes ouvia , e refolvia com tal acerto
,
que a pe-

zar do formidável poder de Caftella, fuílentou a

guerra com tanta reputação das fuás Armas , vi-

doriofas , e triunfantes
,
que íeguraraô a Coroa na

fua defcendencia. Suílentou a Rainha o grande pe-

zo da Monarchia no tempo , em que os embaraços

domefticos , e externos , a combaterão com mayor

força , naõ fervindo de perturbação àquelle varonil

animo as defattenções ,
que experimentou em El-

Rey feu filho, que dominado de ambiciofas vonta-

des , deu occaíiaõ a que lhe largaííè o governo an-

tes de tempo no anno de 1662 : e vivendo no Paço

algum tempo fem governar , com igual Mageftade

àquella
,
que foube moftrar quando imperava j mo-

vida de mayores penfamentos fe recolheo ao Mof-

teiro de Religiofas Defcalças de Santo Agoftinho

,

que ella fundou , e dotou. No dia 17 de Março de

1665 fahio a Rainha do Paço acompanhada del-

Rey D. AfFonfo , do Infante D. Pedro , e de toda

a Corte: fahio em publico em hum coche de veludo

negro , com duas Senhoras de Honor nos eftribos

,

o coche de refpeito , a que íê feguia o delRey,

precedidos ambos do do Infante ,
que hia com EI-

Pvey , e o Eftribeiro môr no eftrivo da parte direi-

ta , e no da efquerda o Camereiro môr , e quatro

coches de Damas. Tanto que a Rainha íê apeou,

ElRey , e o Infante a acompanharão até à cafa do

docel
,
que eílava no íèu quarto , e alli íê defpedio

de feus filhos , e das Damas , ficando fó Dona Ifa-

bel
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bel de Caftro na Claufura , duas Donas da Came-
ra , e algumas criadas inferiores , o Conde de Sanca

Cruz feu Mordomo mor, Ruy de Moura Telles,

Eílribeiro mòr, D. João deSoufa, Veador da fua

Cafa , e o Doutor Belchior do Rego de Andrade

feu Secretario, porque a Rainha do Mofteiro go-

vernava a fua Cafa , e os tres Fidalgos , e Secreta»

rio continuarão aquella aíTiftencia fora da Claufu-

ra : a ella reduzio toda a Real grandeza
, occupan-

do-íè em virtuoíbs exercicios , que piamente cre-

mos lhe abrirão as portas da Eternidade. Faleceo

no dia 27 de Fevereiro de 1666 em hum Sabbado

às nove horas da noite, tendo recebido oSantiffimo

Viatico , e a Unção , com tantas demonftrações

de piedade ,
que manifeftavaõ a pureza do efpirito.

Fez a proteftaçao da Fé , e com vós clara , e intel-

ligivel pedio perdão aos feus criados
, que todos

confternados da dor da fua falta
,
refpondiaô com

copiofas lagrimas moílrando a fua fidelidade. Ha-

via feito o feu Teílamento por mao do íeu Secre-

tario Belchior do Rego de Andrade , e approvado

a 25 de Fevereiro do dito anno , no qual nomeou
por íêu Teftamenteiro , e herdeiro a ElRey feu fi-

lho , a quem recommendou os Fidalgos
, que a fer-

viraô , e que lhe agradeceííè o cuidado , e amor,

com que a haviaô fervido, e juntamente lhe lembra

os defpachos dos íêus criados, e criada?, dizendi) :

Qiis 7jca'6 muito de/amparadas
,
efperanio ,

que Sua

Mageílade o faça , como delle efpero. Pvecommen-

Tom.VII. li da
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da fe acabem as fuás fundações, e com poucas clau«

fulas deu o Teftamento por acabado , o qual aííi-

nou
j
porém como a doença era mortal, a debilitou

de forte ,
que já naõ o pode fazer na approvaçaõ ,

e por íêu mandado o fez o Conde de Santa Cruz

feu Mordomo môr , e foraõ teftemunhas o Mar-

quez de Marialva , o Marquez Almirante, o Con-

de dos Arcos ,
Kuy de Moura , Antonio de Men-

doça, o Bifpo deTarga, Gafpar de Faria Severim,

e D. Lucas de Portugal. Em virtude do feu Teí^

tamento foy o íêu Real corpo depofitado na Igre-

ja de Corpus Chriãi , no Hofpicio dos Carmelitas

De (calços , em quanto íe naõ acabava a Igreja do

MoReiro das Religiofas Defcalças de Santo Agof-

tinho
,
que ella havia fundado , e dotado. Para o

que logo fe ajuntou o Confelho de Eílado, aonde

íc ordenou o feu funeral, ordenando-fe tudo o que

íe havia executado no delRey feu marido. Pega-

rão no caixaõ o Marquez de Marialva , o Mar-
quez de Niza, os Condes de Miranda , Ericeira , S.

Joaõ , Arcos , Santa Gcuz , Villa-Verde , Unhaõ ,

e Ruy Fernandes de Almada. Cantou a Miíía de

Pontifical o Biíj^o de Targa , e os Refponfos o Ar-

cebiípo eleito de Braga , os Bifpos eleitos de Lei-

ria , do Porto , Efmoler mòr , e o Bifpo Confeílbr.

Foy a Rainha D. Luiza ornada de heróicas virtu-

des y e huma das mais excellentes Princezas ,
que

vio o Mundo , com admirável conílancia
,
grande

refoluçaõ , e animo taõ varonil , que nada a pertur-

bava.
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bava. Amou com extremo aElRey íèu marido,

o qual lhe correípondeo de forte
,
que nas empre-

zas mais árduas feguio o feu parecer
, que eílimou

tanto
,
que ao feu arbítrio deixou as dirpofições da

Monarcbia ,
que ella feguio na regência do Reyno

com tanta fortaleza, como fentimento dafua falta
j

mas com tao grande coraçaô
,
que a pezar dos em-

baraços domerticos , triunfou das Armas de Caftel-

la , e dos feus negociados no cafamento da Infanta

íua filha com ElRey de Inglaterra , com tanta po-

litica , como authoridade. Teve hum entendimen-

to lublime com grande difcriçao j os íèus papeis

eraõ excellentemente lançados , de que vimos di-

veríbs : alguns íè confervaô na Livraria do Duque
do Cadaval , e para gloria da fua memoria , e fatif-

façaô dos curiofos , lançaremos nas Provas hum , Prova num. 16.

que eícreveo
,
quando quiz deixar o governo do

Reyno
,
que regeo com Chriílaas , e úteis máxi-

mas
,
que faraõ recommendavel na poíleridade o

feu Real nome.

Como a obra do Mofteiro
, que a Rainha

fundava, era grande, fe mudou o feu corpo do lu«

gar , em que primeiro fora poílo
,
por ordem del-

Rey D. Pedro feu filho no anno de 1691. Para Memorias m.r. do Du.
^ • r <^ 1 que de Cadíval Ku-

o que no mez de fevereiro torao nomeados para no, coii.z.dosGopia-

irem à Igreja Corpus Cliri/li fazer a mudança do ^°''"» v^^-^is-

corpo da Rainha , os Confelheiros de Eftado , a íà-

ber : o Cardeal de Lencaílre , o Marquez de Arron-

ches , o Marquez de Alegrete , o Conde de Val de

Tom.VII. liii Reys,
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Reys , e o Conde de Alvor , e para íêrvir o ofEcio

de Repofteiro mor Fernaô de Soufa Coutinho

,

Veador da Cafa Real , e Lourenço Pires Carva-

lho , do Confelho de Sua Mageílade
,
que fervia de

Provedor das Obras do Paço , e Roque Monteiro

Faim, que fervio de Secretario deEílado. E eftan-

do juntos às ires horas da tarde na Igreja do dito

Hofpicio com as portas fechadas , vieraõ os Reli*

gioíbs com Cruz , e veias accefas , com tres Padres

reveílidos com Pluviaes de veludo negro com o

fundo de ouro , e cantarão hum Refponfo : acaba-

do elle, chcp[araõ àEça, onde eílava ocaixaô com
o corpo da Rainha , aííiftido dos Confelheiros de

Eftado , e tirando o Repofieiro mor de cima do

caixaô a almofada , e Coroa , a poz em hum prato

de prata dourada
, que tinha nas mãos o Guarda

da Tapeçaria : tirou depois o pano
,
que deu ao

meímo Guarda da Tapeçaria , e elle aos Repoftei-

ros j e o Provedor das Obras do Paço linha as cha-

ves para fe abrir o caixão
,
que era de veludo ne-

gro com quatro fechaduras douradas , duas por ban-

da , e fendo aberto , tirou a tampa ,
que fe deu a

dous Repofteiros , e chegando-fe os Confelheiros

de Eílado , e os Officiaes da Cafa Real, pegarão nos

cordoens
, que eílavao prezos nas feis azas de ou-

tro caixão
,
que eílava dentro ,

que também era

forrado de veludo negro com quatro fechaduras , e

o levarão para debaixo do Sacrário no lugar ,
que

fe havia preparado para o depofito , ao que ajuda-

rão



da Cafa ^Real Tortug, Liv. VIL 253
rao oito Repoíleiros a refpeito de íêr muito o pe-

zo do caixaô j e pofto naquelle lugar , o Provedor

das Obras mandou logo pôr grades para refguar-

do , de que o Secretario de Eftado fez hum termo,

que os Miniílros todos aíTinaraõ , e o Prelado do

Hofpicio. Depois, que íê acabou a Igreja do Moí^

teiro de Santo Agoílinho de Religioíàs Deícalças

,

que ella fundara , e em que vivem com grande aí^

pereza , e continuo filencio , íèm trato , nem com-
municaça5 alguma com o Mundo, ordenou El- Prova
Rey Dom Joaõ V. feu neto, que em virtude, do

que a Rainha fua avó mandara no feu Teftamento,

fe trasladaíTe oíèu corpo para aquelle lugar, encar-

regando efta mudança ao Duque de Cadaval Dom
Nuno Alvares Pereira de Mello , e ao Secretario

de Eftado Diogo de Mendoça Corte-Real j aííim

em hum Sabbado
,
que fe contavaõ 17 de Junho do

anno de 17 17, íe trasladou o caixão , em que efta-

vaõ os oííbs da Rainha na Igreja de Corpus Cliriãi^

para a de Santo Agofiinho , onde jaz de traz do
Altar môr. A^ fua Real peíToa íerviraõ entre ou-

tras muitas , as que referiremos
,
que cafualmente

encontrámos , e íaõ as íêguintes.

Dona Filippa de Vilhena, Condefia de Atou-
guia , foy fua Camereira môr com o titulo de Mar-
queza de Atouguia, e depois foy Aya delRey D.
Affonfo VI. e delRey D. Pedro.

Foy também fua Camereira môr a Marque-

sa de Ferreira D. Joanna Pimentel 3 occupaçaõ ,

que
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que começou a exercitar íendo caiada ,
quando

a Rainha veyo de Villa-Viçofa , em que conti-

nuou até que faleceo no Paço a ii de Setembro

de 1657.

D. Sancho de Noronha, VI. Conde de Ode-
mira , foy íeu Mordomo mor , o qual fendo no-

meado a 25 de Dezembro de 1640 , íè lhe paflbu

Carta em nome da Rainha a 6 de Dezembro de

1641, que eftá no livro 10. daChancellaria delRey

D.Joaõ IV. foi. 60.

D. Franciíco de Mello , Marquez de Ferrei-

ra , do Confelho de Eftado
,
foy feu Mordomo môr,

de que teve Carta paílada pela mefma Rainha , fei-

ta a 4 de Janeiro de 1642 ,
que eílá no dito livro

foi. 357.

D. Miguel de Almeida , Conde de Abrantes

,

do Coníèlho de Eftado
,
foy Mordomo môr , lugar,

que exercitava no anno de 1656, como íe vê no

Auto do Levantamento delRey D. Aífbnfo VI.

que fe imprimio.

Fernaô Telles da Sylva , 1. Conde de Villar-

Mayor , do Confelho de Eftado , foy íêu Mordomo
môr.

D. Joaõ Maícarenhas , III. Conde de Santa

Cruz
, que havia fido Veador da Caía delRey feu

marido
,
foy Mordomo môr , como íe vê no Tef-

tamento da Rainha
, que aílinou com efte cargo,

e depois o foy da Rainha D. Maria Franciíca líà-

hú de Saboya , como fe vê noJuramento do Prín-

cipe
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cipe D. Pedro Regente , feito a 27 de Janeiro de

16Ó8
,
que feimprimio.

D. Luiz de Noronha, Alcaide môr de Mon-
forte , Commendador na Ordem de Chrifto

, foy

leu Eftribeiro môr , e já o havia fido delRey ícu

marido fendo Duque de Bragança , de que íè lhe

paílbu Carta feita no primeiro de Janeiro de 1Ó41,

que íe pode ver na dita Chancellaria foi. 197.

D. Francifco Coutinho, Conde de Redondo,
foy Eftribeiro mòr da Rainha , e faleceo eftando

com ElRey em Salvaterra , em attençaô do que

naõ foy ElRey naquelle dia à caça.

Ruy de Moura Telles , do Coníèlho de Ef-

tado , Vedor da Fazenda
, foy íèu Eftribeiro môr

,

e havia fido Veador da fua Caía , e já exercia efte

lugar noanno de 1656, em que acompanhou ao In-

fante D. Pedro nas Cortes
,
que entaõ íè celebra-

rão , como fe vê no Auto
, que entaõ fe imprimio.

He certo, que outras muitas peíToas degrau-

de naícimento íê empregarão no íeu Real íerviço
5

porém como nao fazemos Catalogo delias , fo-

mente referimos as que cafualmente encontrámos

em documentos
,
que nao padecem duvida.

Defta Real uniaõ nafceraõ os íiihos íeguin-

tes.

18 O Príncipe D. Theodosio , de quem no
Capitulo lí. fe fará mençaô.

18 A Senhora D. Anna, nafceo em Villa-

Viçoíà a 21 de Janeiro de 1635 , e no mefmo dia

pagan-
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pagando o tributo à morte, voou à eternidade, e

jaz no Coro das Religiofas do Mofteiro das Cha-

gas de Villa-Viçoíâ, onde tem eíle Epitáfio:

Aqui ja:^ a Senhora T>ona Anna
, filha

do 'Duque Dom ^oao 11, deJle nome , e

defua mulher a Senhora Donna LuiT^a

de (jujmàÒ
, nafceo , efaleceo a 21 de

faneiro de 1635 annos.

iS A Infanta D. Joanna, nafceo em Villa-

Viçofa a j8 de Setembro de 1656 , e no ultimo dia

do mez recebeo o fagrado Bautifmo na Capella

Ducal , adminiftrado por Antonio de Brito de Sou-

fa , Deaõ da mefma Capella : foy leu Padrinho pe-

la devoção , e piedade dos Duques Fr. Antonio da

Covilhãa , Sacerdote profeíTo da Provincia da Pie-

dade , Religioíb de grande obfervancia , de muita

oração , e afperas penitencias
,
que depois acabou

com fama de fantidade. A natureza dotou a In-

flinta de agradável fermofura , e eftando na flor da

idade, depois de dilatada doença, acabou a 17 de

Novembro de 1655 , e jaz no magnifico Mofteiro

de Belém
,
juntamente com feus irmãos.

18 A Infanta D. Catharina , Rainha da

Grãa Bretanha , como fe dirá no Capitulo III.

18 O Senhor D. Manoel, naíceo em Vil-

la-Viçofa a 6 de Setembro de 1640, e no mefmò
dia
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dia regenerado pela graça com o Santo Bautifmo,

paííbu ao Ceo , e jaz no Convento dos Religioíòs

de Santo Agoftinho no enterro dos Duques.

i8 Elrey d. Affonso VI. de quem Te tra-

tará no Capitulo IV.

1 8 Elrey D. Pedro II. que occupará o Ca-

pitulo V.
Teve ElRey fora do Matrimonio

1% A Senhora D. Maria illegitima, que

viveo recolhida no Mofteiro de Santa Thereíà das

Carmelitas Deícalças de Carnide
,
Lugar diftante

huma legoa da Cidade de Lisboa. ElRey eftimou

muito a efta filha
,
porque naô fó a declarou no feu

Teílamento , mas nelle lhe fez mercê da Commen-
da mayor da Ordem de Santiago , e das Villas de

Torres Vedras , e Collares , e dos Lugares da Azi-

nhaga, e Cartaxo, que juntamente fez logo Villas

com jurifdicçaõ á parte , e eílas Doações de juro,

e herdade para íêmpre
,

fogeitas à Ley Meneai : e

íè no decuríb do tempo pudeííè haver alguma du-

vida , ordenava ao Principe feu fiiho, e fucceííbr,

lhas houveííè de fatisfazer em quantia equivalente.

Além difto lhe deu mais cincoenta mil cruzados em
dinheiro para compor a fua caía 5

porque ElRey
cuidou em dar eftado a efta filha , como elle refe-

re no feu Teftamento , dizendo
,
que tudo fabia

Antonio Cavide (pelíoa de quem muito confiou)

e que aííim pedia à Rainha, que íè informaííe del-

le para ífguir a fua mefma vontade. Depois El-

Tom.VÍL Kk Rey
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Rey D. Affonfo por hum Decreto confirmou eíla

Doação em obfervancia , do que íêu pay ordena-

ra , e accrefcentava : E pela boa vontade
,

cjiie tenho

a D, Maria minha muito amada ^ e prezada irmãa
j

foy feito em Lisboa a 18 de Novembro de 1656,

o que logo pafíbu o mefmo Rey por nova Doa-

ção a huma Carta feita em Lisboa a 25 de No-
vembro de 165Ó per Luiz Teixeira de Carvalho,

e fobrefcrita por Pedro Vieira da Sylva. Antes

delRey feu pay falecer lhe efcreveo a Carta feguin-

te, que lancey para demonftraçao do amor, e equi-

dade deíle grande Rey: Minha filha
^
foy Deosfer-

vido
, que a primeira vez

, que tendes Carta minhafe-
ja defpedindome de vós , e dandovos a minha hença'6 ,

acompanhada com a de Deos
,
que fique comvofco , e

lemhraivos fempre de mim , como eu o fiz de vos : e/^

crita em Lisboa a 4 de Novembro de 16^6. ( e de

própria maõ
) Vofo Pay

,
que fica com grande fenti"

mento de nao vos ver. REF. Os Reys, e Rai-

nhas , que depois íè íêguiraS , a tratarão com gran-

de attençaõ
,
diftinguindo-fe muito EiRey D. Pe-

dro , que muito eftimou efta irmãa. A Rainha D.
Maria Francifca a foy ver aCarnide , e para que íe

faiba a formalidade , com que os Reys coftumaõ

honrar aos íeus irmãos , ainda que illegitimos , dire-

mos o modo , com que a Rainha D. Maria Fran-

cifca de Saboya o fez com efta Princeza, quando a

M?monas m f.doDu- primeira vez foy ao Mofteiro de Carnide. A Se-
que dcCiJ^vain. Nu. T>. liir • r T»'í -J^
no, tom.iv.paá.M5. nhora D. Mana eíperou a Rainha na portaria da

parte
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parte de dentro , e fe poz de joelhos para lhe bei-

jar a maõ , a Rainha com grande agrado a fez le-

vantar , e indo para o Coro a fazer oraça5 , havia

no fitial
,
que eílava para a Rainha, huma almofa-

da, que eftava defcoberta, mais affaftada, para a

Senhora D. Maria íê pôr de joelhos. Acabada a

oração ,
foy a Rainha para o apoíento da Senhora

D. Maria , e poftas no eftrado as almofadas para a

Rainha , no mefmo eftrado fe poz huma almofada

para a dita Senhora defronte da Rainha , mais che-

gada , do que íe coftuma às Duquezas. Merendou

a Rainha , e aííentando-fe para comer ficou em pé

a Senhora D. Maria , naô de traz da cadeira , mas

na ilharga j e quando chegou a confeiteira , deu a

Rainha hum bocado de doce à Senhora D. Maria

,

e quando Sua Mageftade tomou a copa para beber,

a Senhora D. Mana lhe quiz dar a toalha , o que a

Rainha naô confentio. Era tratada pela Corte de

Alteza , tornando Excellencia aos Grandes , e Se-

nhoria aos Fidalgos de qualidade
,
que naõ erao

Titulos. Viveo íempre nefte Mofteiro em habi-

to de Religioía , ainda que era de matéria mais fi-

na. Fez a Igreja
,
que ornou com retabolos, e ri'

cas alfayas
,
preciofa Cuftodia para expor o Santif-

fimo , em que gaftou mais de cincoenta mil cruza-

dos j mandou lavrar os dous Coros das R eligiofas,

a quem deu quarenta mil cruzados para fe empre-

garem em renda para o Mofteiro , em que fez ou-

tras muitas obras de grande cufto , de íbrte ,
que

Tom.VII. Kk ii veyo
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veyo a íèr Padroeira delle , como o he do Moíleí-

ro de Religiofos da mefma Ordem no Lugar de

Carnide da invocação de S. Joaõ da Cruz. Mor-
reo a 6 de Fevereiro de 1693 , e jaz no Coro debai-

xo , onde tem o íeguinte Epitáfio

:

Maria inclyti foannis IV. hufitanide

reparatíC ^egis filia jacet hic jepulta

fub Jaxo : fex annis Infans Clauflrum

ingYeJfa , condito Templo , <ú^Virginum

Coro fure patronatus fecit rjje Juum:
exptetis denique quinque decennis

fi-

nem vit£ fecit viam pacis hahens ut

mortua in pace requiejcat, Ohiit 7 idus

Februarii Anni T>omini M.T>C.XC11L

Por fua morte íê recolheo ElRey por cinco dias

,

e tomou luto de capa comprida por hum mez , e

à Corte íè fez avifo para aííim o obíervar. Ao íêu

enterro foraõ aííiRir alguns Confellieiros de Eílado,

e Titulos , mas íem íer por ordem mais ,
que por

obíèquio devido atai peííòa: para o que advertida-

mente acabado o Confelho de Eílado, fedifle, que

era jufto acharemíe no íèu funeral
,
para que cada

hum o participaííè aos feus parentes , e amigos pa-

ra aífiílirem a eíla funí;aõ.

A Rai»
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A Rainha

Dona Lui-

u trancif-

ca de Guí-
maó) mu-
lher dci-

Rey Dom
JoaólV.

D. Joaô Ma-
noel Peres de

iGulmaó , n.

a 7 de Janei-

ro de I579>"
Vlll. Duque
de Medina íJi*

donia , Con-

de de Micbla,

Cavalleiro do

,

Tuíaô , &c.

A Duqucza
D.joanna de'

Sandoval.

'D. Alonfo Pe
res deGuímaõ,
VII. Duque de
Medina SiJo-

nia , Cavalleiro

ido Tufaó , &c.

]+ em Julho de

1615,

fD.
Joaô Cairos de

^

Gulmaó,lX,Con*
de de Niebla , +

vida de leu

anno de

A Duqucza D.
Anna da Sylva

\

e Mendoça.

*Dom Francifco"

de Sandoval , I.

Duque de Lcr-

ma , + Cardeal a
|

17 de Mayo de
16

A Duqueza D.
Catharina de

Lacerda.

no
lem
<pay

/ A CondcíTa Dona

[
Leonor de Zuni-

^ga e Soctomayor.

Ruy Gomes da

'

Sylva y Príncipe,

de Melito > 1. Du-
que de Paftrana,]

I
nafceo em 1516.
D. Anna de Men-
'doça de Lacerda

,

Princeza de Meli-

to, + a 2 de Fe-

'vereiro de 15^2.

Dom Francifco.

de Sandoval, IV.
Marquez de De-

Fnia, + em 2 I de

I
Março de 1574.

A Marqueza D.
.Ifabel de Borja.

Dom Joaô Alonfo de

'

Gulmaó , VI. Duque •

Ide Medina Sidónia,

|

1+ em 1559.
A Duqucza D. Anna
'de Aragaõ.

D. Francifco de Sot-

tomayor , V. Conde
de Belalcazar , lli.

Duque de Bejar, &c.
+ no anno i 544.
'a Duqucza D. The-
reía de Zuniga c Guf-
maó , + a 2 5 de No-
vembro de 1565. H.

I

Francifco da Sylva

,

111. Senhor da Cha-.

mufca , c Ulme, Scc.

\ + em I 566.
D. Mana de Noro-
nha , + em 1552.

D. Diogo Furrado de '

Mendoça dc Lacer-

da , Príncipe dc Me-
liio, &c. + a I p de

Março de i 57 iS.

A Princeza D. Ca-
tharina da Sylva , +
cm I 57Í).

D. Luiz de Sando-
val, 111. Marquez dc

'

I

Denia , &c. Mordo- -

mo da Rainha Dona
Joanna, + cm 1570.

,
A Marqueza D. Ca-
tharina de Zuniga.

S. Francifco de Bor-
ja , IV. Duque de'

Gandia , &c. Geral-
da Companhia , + 0(
I. dc Outub. 1 572.
A Marqueza D.Leo-
nor de Caftro, + a

27 de Março l 546.

1

- 1 ,
Lacerda,

.Dom João deLa-r U. Duque de Medi-
cerda

, I V. Duque \ na Coeli , &c. + a 2 o

,

de Medina Coeli de janeiro dc 1 544.
j
Mordomo môr da / A Duqueza D. Maria
Rainha D. Anna (_ da Sylva

, + a 1 6 de
IdeAuftria. Agofto 1544.

A Duqucza D. Jo-
-anna Manoel,

D.Sancho de Noro-
nha , Conde de Ode-,
mira.

A CondeíTa D. An-'
gela Fahra , Came-
reira môr da Empe-
ratriz, 2, mulher.

D. Jo£Õ Alonfo c!e Gufmaó, naf-

cco cm Fevereiro de 1464 , IIL

Duque de Medina Sidónia , + a 1

5

de Julho de 1 507.
A Duqueza D. líabel deVclafco.

D. AfTbnfo dcAragaó, Arctbifpo

dc Çaragoça.

Anna Urrea.

D, Affonfo dc Sottomayor , IV.

Conde de Belalcazar.

ACondclTa D. Ifabel deCaflro.

D. Francifco de Zuniga c Gufmaó,
11. Marquez de Ayamomc , + a 25
de Março de 1525.
A Marqueza Dona Leonor Manri-
que, + cm 1556.
Jcaó da Sylva , II. Senhor da Cha-
mulca , &c. + cm Fevereiro de

1520.
D. joanna Henriques.

Ruy Telles de Menezes, V. Senhor
de Unhaó , &c. Mordomo n;òr da
Emperatriz D. líabel, + tm i 5 dc
Outubro de 1528.
D. Guiomar de Noronha.
D. Diogo Furtado de Mendoça ,

I. Conde de Melito.

A CondelTa D. Anna de Lacerda

,

Senhora de Miedes , Paftrana , &c,
D.Fernando da Sylva, IV. Conde
de Cifuentes , + a 16 de Sti. 1445.
A CondeíTa D. Catharina dc Andra-
da e Zuniga , + em i 5 ^ 8.

D.Bernardo de Sandoval , 11. Mar-
quez de Denia, Conde dc Lcrma

,

+ cm I 556.
A Marqueza D. Francifca Hcnriq.
D. Francifco de Zuniga e Velhane-
da , Conde de Miranda , Mordo-
mo mor da Emperatriz.
A CondeíTa D. Therefa Henriques.

D. Joaô de Borja, IH. Duque de
Gandia, + cm 145 j.

A Duqueza D. Joanna de Aragaó.

D. Alvaro de Caftro , Senhor do
Morgado do Toiraó.

D. Ifabel de Mello.

D. Luiz de Lacerda, L Duque de
Medina Coeli , + 325 de Novem-
bro de I 501.
D.Catharina Bique dc Orcjon,5.m.
D. Joaó da Sylva, IH. Conde de
Cinfijcntcs,>i« em i 51 2.

A CcndcíTa D. Catharina de Tole-
do.

Dcm Affcnfo , Conde dc Faro , +
em 148:5.

D. Maria de Noronha , CondeíTa
dc Odemira. H,

'Gafpar Fabra , Senhor de Bariga-
du em Sardenha , Embaixador del-
Rey Catholico a Portugal.
D. Ifabel de Centelhas, 2. mulher.





CAPITULO ÍI.

T)o T?rincipe T). Tleodo/ío , herdeiro da Coroa

deTPortt4gal ^ Trincipe do^ra/il^ e Du-
que de Bragança.

STE infigne Príncipe nafceo

em Villa-Viçofa a 8 de Feve-

reiro de 1654, Duque de Bar-

cellos , às quatro horas da tar-

de , e foy bautizado a 27 do

meímo mez na Capella Ducal

pelo íèu Deaõ Antonio de Bri-

to de Souía , na forma já referida , e levado à pia

por Ruy de Soufa
, Fidalgo velho de muita autho-

ridade
,
que havia fido Copeiro mor do Duque Teu

pay : foy feu Padrinho o Senhor Dom Duarte Teu

tio.
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tio
, depois Infante de Portugal : foylhe poílo o

nome de Theodofio em memoria de íeii avô 5 e íò-

bindo EIRey feu pay aò throno, foy jurado Prin«

cipe, e herdeiro do Reyno a 28 de Janeiro de 1641.

Prova num. 28. Depois por huma Carta patente
, paíTada a 2 de

Mayo de 1642 o nomeou Coronel da Nobreza, com
quatro Terços , dos quaes tres íe formariaõ de oito

Companhias cada hum da Nobreza
, para p qqe íê

havido, .j:.iradí>^ljff8S^ no anno antecedente
, é!t>::^Uíír-

to íeria das Companhias dos privilegiados
,
naturaes,

e eftrangeiros da Cidade de Lisboa , e foraõ no-

meados Tenentes do Príncipe , e Governadores

dos quatro Terços, o Marquez de Montalvão , os

Condes da Torre , UnhaÔ , e da Calheta. No an-

Prova num. 29. no de 1645 por outra Carta patente feita a 27 de

Outubro , o declarou Principe do Brafil , e Duque
de Bragança , fazendolhe Doação de todo o Efta-

do defta Caía , com todas as jurifdicçôes , rendas

,

Padroados , e datas
,
que pertenciaõ aos Duques de

Bragança , na mefma forma das Doações da Cafa
,

pelas quaes elle a poíTuira até o tempo , em que fo-

ra reílituido à Coroa deftes Reynos , e que na mef-

ma forma a poíTuiria o Principe , e paíTaria a todos

osPrincipes herdeiros do Reyn|)j^ordenanio
,
que

em nenhum tempo íe pudeíle^^mr l'6oJfga i^^^

qual totalmente a feparava , e
^

os fucceííòres

dos Reys defte Reyno fe chamariaõ Príncipes do

Brafil , e Duques de Bragança ; declarando ,
que no

tempo
,
que faltaíTe Principe, os Reys governaíTem

oEf-
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oEftado da Caía de Bragança com a meíma diviíao

de Miniílros do feu Tribunal ,
independente de to-

dos os outros , na forma, que nella fe praticava. E
para corroborar efta fua difpoíiçaõ , ufou de poder

Real , e abfoluto , de motu próprio
,
difpenfando

,

e abolindo quaefquer Leys
,
Ordenações

,
Regi-

mentos ,
Capítulos de Cortes geraes, ouefpeciaes,

que houveíTe em contrario , dando pela dita Carta

patente todas por derogadas para a fua validade:

em virtude da qual foy o Principe D. Theodofio

Duque de Bragança , e depois o foraÕ íêmpre os

Principes prefumptivos herdeiros do Reyno.
A natureza , e a graça ornara5 eíle Principe

de virtudes heróicas ,
porque fundando o edifício da

fua vida em íanto temor de Deos , fe admirou nel-

le veneração ao culto Divino
,
piedade , e grande

religia5 , inviolável caílidade , com que coníèrvou

a fua alma pura, com tal modeftia, que fe ofíèn-

dia de ouvir palavras obcenas, e nunca mais tornou

a converfar voluntariamente com a peííba , a quem
ouvio termos immodeílos 5 liberal com a pobreza

,

magnânimo , liberal , admirável juizo , e igual va-

lor , e fobre tudo obíervantiííimo da Ley de Deos.

Nos annos da fua puerícia lhe foy dado por Meftre

D. Pedro Pueros , Cavalhero Irlandez
,
que o inf-

truio nasbellas letras 5 e de poucos annos íbube, e

fallou perfeitamente a língua Latina, deixando nella

compoftos alguns Tratados curiofos , e eruditos de

diveríás matérias , que a fua anticipada nr.orte naõ

deixou
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deixou aperfc:içoar para íe imprimirem , os quaes íè

intitulao : Aiireiím S,eculum , outro Macareopolis ,

nome Grego, que vai o mefmo, que Bemaventura-

da Cidade , de que o Original fe conferva na Livra-

ria ,
que foy do Cardeal de Soufa , e poíTue o Du-

que de Lafoens. Eíle livro foy gloriofo inftrumen-

to para que a Rainha ChrilUna de Suécia feguiííè

a Religião Catholica Romana 3 com eíla doudííí-

ma Rainha teve o Principe communicaçaÕ littera-

ria, e eíle foy o motivo da felicidade referida j ou-

tro Hiíloria Vniveríal do Mundo , íêmelhante à do

Padre Turílèlino j outro particular de Suécia , e ou-

tro finalmente de Sacramento Altaris
,
que ambos

dedicou , e mandou à Rainha Chriftina de Suécia
,

que contribuirão muito para a fua converfaô, epela

eftimaçao, que fez deftes livros, tratou o íeu cafa-

mento com o Principe
,
querendo vir para Portugal

viver em hum Reyno Catholico
,
pois naÕ podia

no de Suécia por caufa da Religião. Teve fuffici-

ente noticia da lingua Grega, de cujos caraderes,

feitos pela fua própria maõ , illuftrava os feus efcri-

tos ; e da Hebraica naõ teve menos : entendia a

Franceza , e Italiana, e fidlava com energia a Caf-

telhana. A fciencia , a que mais o génio o levava,

foy a da Mathematica, em que teve por Meftre ao

Padre Joaõ Pafchafio Sciermans , chamado na noí^

fa Hi'l:oria Cofniander
^
Flamengo de nafcimento , e

profeílbr infignc defta fciencia , o qual coftumava

dizer
,
que quando entrara a lhe dar liçaõ , o acha-

ra
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ra mais Meílre
,
que Difcipulo ; e na verdade elle

tendo excellentes Meílres, parece que fó o foy de Monconysrr^^^^^^ r.

r r /irijj c ' r parcpag. 129 da edi-

li meímo nelta faculdade, em que roy iiiligne com çàó defini ue i^v 5.

admiração dos que o tratarão. Soube com excel*

lenciii a Filofoíia , e Thiíologiaj naÕ contava ainda

dezafete anãos
,
quando eílava fenhor deftas fcien-

cias , com tanta vaílidaõ , como fe as profeííara pa-

ra o Magifterio. Da Medicina , e da Chymica te-

ve baftante luz
,
efpeculando os termos , com que

diípucava com os Médicos. Do Direito Canónico,

e Civil , tocante às Leys Municipaes
,
aprendeo o

que lhe era neceíTario para adminiftraçaõ do gover-

no do Reyno. Nas Artes liberaes era muy vería-

do , jogava as armas com perfeição, edsftreza, e

aííim no manejo dos cavallos , e na architedura mi-

litar fs: exercitava , delineando , e rifcando perfeita-

mente as fortificações : ainda as Artes mechanicas

lhe deverão curiofidade , obrando relógios , e torne-

ando ovados , como o mais pratico , e forjando ef*

padas de admirável tempera. Na liçaõ da Hiíloria

hum ima , e Sagrada era erudito , lendo-a com tan-

ta reflexão
,
que apontava com a penna os lugares

mais notáveis , colhendo defta íbrte copioíb fruto

da mais alta doutrina. Nao perdeo de vifta os li-

vros políticos, em que fe enfma a arte dereynarj

porém deftes efcolhia a politica Chriftãa , abomi-

nando aquelles
,
que a encontravaÕ. Eílimava aos

Varoens doutos em qualquer faculdade, ou arte li-

beral ; admittia os eruditos à fua prefença , e os tra-

Tom.VII, LI tava
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tava com fingular benevolência , favorecendo-os

nas fuás pertenções. Aos Soldados de conhecido

valor generoíamente amparava , fentindo ,
que al-

gum benemérito íè achaííe fem premio digno do

feu merecimento , como íè vio no breve tempo,

que aílillio na Praça da Cidade de Elvas.

Eíía jornada intentou o Príncipe aconfclhado

fomente do feu valor, e fem mais companhia, que

a dc D. Luiz de Portugal , Conde de Vimioíb , e

Joaõ Nunes da Cunha , feus Gentis-homens da Ca-

mera j fahio do Paço de noite
,
paííbu a Aldea-Ga-

lega , onde JoaÕ Nunes tinha prevenido o que era

neceíTario para a jornada , a qual executou a 2 de

Novembro de 1651 , e chegando à venda do Du-
que , achou ao General da Cavallaria André de Al-

buquerque com alguns Cavallos , e a Tropa de Dio-

go de Mendoça ,
que baftava para a íegurança da-

quelle paíTb
,
naquelle tempo pouco arriícado. E

paíTando de Eftremoz a Elvas , o efperavaõ quinze

Tropas , e na Fonte dos Çapateiros tres Terços

de Infantaria , com os quaes entrou em Elvas com
pompa. André de Albuquerque lhe oííèreceo as

chaves da Cidade , e montado o Principe a cavai-

lo , debaixo de hum Pallio , o levou de rédea Dom
Joaõ da Cofta

,
que governava as Armas da Pro»

vincia naauíencia do Conde deS. Lourenço. Che-
gou à noticia delRey a jornada do Principe, e ou*

vio o Confelho de Eftado , em que foraõ diverfas

as idéas dos Confelhtiros. ElRey lhe mandou ef-

^ crever
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crever logo no mermo dia huma Carta , em que lhe Prova num. ^o.

dizia , que aíTim
,
que íbubera da fua partida para

a Fronteira , ordenara a D. Joaô da Cofta
,
que eí^

tava encarregado do governo das Armas daquella

Provincia , obedeceflè , e executaíTe as fuás ordens

,

da meíma maneira ,
que o havia de fazer às fuás ,

dizendo eílas palavras : Eticomendovos muito tomeis

o trabalho de cjuerer governar as Armas dejfa Pro-

víncia em quanto a vifitardes , obrando nella tudo , o

(jue vos parecer , fem exceiça'6 de cafo , ou de negocio

algum : e/pero me deis conta , do que vos parecer ca-

paz de oJazerdes. O Conde de Miranda Henrique

de Soufa Tavares, e o Conde dos Arcos D. Tho-
más de Noronha , fcus Gentis-homens da Camera,

o íeguiraõ com beneplácito deiRey , e todos os

miis , de que íe compunha a fua Cafa : o mefmo
fez huma grande parte da Nobreza. O Conde de

S. Lourenço
,
que confervava o titulo de Gover-

nador das Armas de Alentejo , intentou feguir ao

Príncipe para lhe aííiílir , mas naõ lho permittio
'

El Rey. O Conde da Ericeira referindo eíla jor. Ericeira, /»í)m/^,

nada diz, que fe entendeo
,
que blRey levado de pas.74j.

particular inclinação
,
que tinha à grande pruden»

cia , e zelo de D. JoaÕ da Coíla , naõ quiz
, que

entre o Príncipe , e D. Joaõ íè interpuzeííè outro

poder : a que poílb accreícentar ,
que também foy

a vontade do Príncipe , que lhe foííè immediato D.

Joaõ da Cofta
j porque em huma Carta delRey de Pi^ova nu rn. ^1.

9 do meímo mez de Novembro
,
refpondendo ao

Tom.VlI. Llii Prín.
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Príncipe com importantes direcções às perguntas,

que lhe fizera , diz ; A(]iii tenho mandado re/ponder

ao Conde de S, Lourenço o mefmo
,

cjue me advertis,

PaíTados alguns dias ,
depois do Príncipe eftar em

Elvas , lhe efcreveo ElRey de própria maõ huma
lar^a Carta , feita a 26 do referido mez , moílran-

dolhe os inconvenientes da jornada, e o quanto po-

deria fer prejudicial à meíma defenfa do Reyno,
com razoens taÔ concludentes , como naícídas das

prudentiírimas máximas da fua politica j nella fe lê

em eftylo claro , e agradável , a reda intenção da-

quelle orande Rey. Também a Rainha lhe havia

anticipadamente efcrito outra da fua própria ma5
a 1 1 de Novembro com diíFerente methodo

^ por-

que fómente explica carinhofa , e difcretament^ o
íèu amor , e a íua faudade , de force, que na Carta

delRey fe admira , o que diz , e na da Rainha, o
que calou , e em ambas íè vê o brilhante daquel-

les fublimes talentos. Eíles Anedodos veraõ os

curiofos nos Tomos das Provas. De Elvas paííòu

o Piincipe a Viíla-Viçofa , e da montaria, que fez,

remetteo a ElRey dous porcos montezes, que ma-
tou na Tapada

, liíbngeando a ElRey com a fua

mefma inclinação
,
que lhe refpondeo

,
que fem a

fua companhia nada lhe era agradável , e que o

defaíiava para os porcos de Salvaterra
,
porque era

jufto fazella nos boíques, quando arazaô pedia fuí^

pendella nas Fronteiras. Vendo o Príncipe
,
que

por nenhum caminho podia vencer a deliberação

delRey,
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delRey , voltou para Lisboa nos últimos dias de

Dezembro do referido anno, com grande fatisfaçaõ

das Mageílades , e applaufo da Corte , e povo.

Naõ tardou ElRey em attender ao godo do

Príncipe, porque o declarou Generaliííimo das Ar-

mas de todo o Reyno , de que fe lhe mandou paf-
p^ova

lar Patente , ficando todos os póílos Militares , e

Confultas
,
que tocavao à guerra , ao feu arbitrio ,

com a mefma jurifdicçaõ , e faculdade , que com-

petiaô a ElRey, paflando as Patentes em feu no-

me, privando, diminuindo, e accrefcentando tudo,

o que lhe pareceífe. Para o que íê mandou ordem
ao Confelho de Guerra, Junta dos Tres Eftados,

Contadoria Geral , Governadores das Armas , e a

todos os mais Officiaes , aííim de Guerra , como de

Fazenda de todo o Reyno
,
para que ao Príncipe

dirigiííèm fuás Confultas , e negócios , e todos os

mais Vaílàllos de qualquer qualidade, e preeminên-

cia , lhe obedeceriaõ nas matérias de guerra , e fa-

zenda delia , fem limitação alguma. E que eíla

Patente
,
pela preeminência delia , íè naõ regiftaria

em livro algum, porque em virtude das Cartas, e

Decretos mandados aos Tribunaes , Governadores

das Armas , e Cameras principaes do Reyno , feria

a todos notória, a qual foy paííada em Lisboa a 25
de Janeiro de 1652 , o que elle foube adminiftrar

com admirável prudência , e juíliça. Entaõ fez o
R egimento , a que chamaÕ do Frincipe

,
para ad-

minillraçaõ dos tributes
,
que ainda hoje na Junta

dos
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dos Tres Eílados íê obferva. No dia , em que to-

mou poííè defte emprego foberano , fez a feguinte

Oração , que todos os dias recitava de joelhos di-

ante da Imagem de Chriílo Crucificado , de quem
efperava com fé os acertos.

„ Domine
,
qui poteftates , & regna toti ter-

5, rarum Orbi difpenfas ,
prxis exercitibus , & Dei

j, Sabahot nomine dignaris , tu de tua immenfa bo-

„nitate mihi, etfi viliílímse creaturae tux, Regnum
5, iftum Lufitanum tuendum dediíli

,
quod &: ad

„maiorem laudem tuam ílifcepi , & pro charitate,

„ quà tua gratia fretus , intendo , nil aliud volo

,

5, quam quod tuo SancliíTimo nomini gloriofius, &:

„ decentius fuerit. Unde
,
potentiífime Deus

, qui

omnia diligenti Te in bonum ceíTura promififti,

5, qui Salomoni regendi fcientiam dedifti , Davidi

,

„ & Joíue militarem fortitudinem induifti : Te pre-

5, cor per Unigenitum Filium tuum , Dominum
„ meum Jeílim Chriílum , ut dum hoccemet mu-

,,nere fungere velis , fie fortem , & fapientem me

5, geram, ut plurimas inde tibi referam gratias, quod

„ de me fpondeo
,
femper fadturus. Amen.

Amou de tal íbrte a Nobreza ,
que quando

via a El Rey feu pay deígoílado com algum Fidal-

go , naõ ceílava íèm o reftituir à fua graça : com
o povo parecia pay , moftrando-fe com os pobres

compiííivo , e com todos clementiíTimo , e amava

tanto o de Lisboa
,
que poucos dias antes de mor-

rer chamou o Juiz do Povo, e lhe diííè : Dizey ao

povo.
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povo
,

^ue fe Deos me der vida, toda hey de gallar

em fiia defen/a , e /ena'6
,
que mais eficazmente o de-

Jenderey no Ceo, E muitas vezes coflumava repe-

tir ; Que fena^ houvejje tempo de ver /eus Vajjalios

livres das cpprejjbens
,
que padecia^

,
que nod queria

fer Key de Portugal. Eftas expreílbens do amor,

que moílrava aos Vaííàllos , o faziaõ igualmente

refpeitado ,
que amado, de forte

,
que naÕ havia

peílba
,
que lhe fallaííe huma vez

,
que o naõ de-

íèjaííê repetir muitas, pela afFabilidade , e portento-

íâ graça , e génio defie Príncipe. O Teu talento

foy taô fublime , e elevado, que de treze annos co-

meçou a affiílir no Coníelho de Eftado , em que de

ordinário o feu voto era o mais feguro , e mais

bem fundado , com difcurlbs ta5 íblidamente pon-

derados ,
que fe ouviaô como vozes de Oráculo.

Quando contava quinze annos , já ElRey lhe íiava

os negócios mais graves da Monarchia
,

efperan-

do no íeu voto o mais feguro confelho , ou foííè

nas matérias Politicas , ou Militares. Naõ íó no
Confelho ouvia ElRey ao Principe, mas domeRi-

camenre lhe participava importantiííimas matérias,

dizendo eftas palavras : Quero ouvir o meu Sa/a-

inaõ j termo
,

que repetia em íemelhantes occa-

fioens. Delle íê coníêrvaõ votos nas matérias Po-
liticas , e Militares mais importantes, que nas Pro- prova num. ^ç.

vas fe veraÕ , tirados dos Ori^inaes efcritos da fua

própria m.aõ , que íè coníêrvaõ na Livraria do Con-
de da Ericeira , os quaes já deixámos referidos no

Capitulo

/
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Capitulo I. defte Livro
,
quando fallámos na vinda

dos Príncipes Palatinos aefte Reyno.
Principiava o dia com exercícios íântos , em

que gaftava muitas horas em profunda contempla-

ção , e vivendo íempre abrazado no amor Divino,

perfuadia aos que tratava Familiarmente a confidera-

rem
,
que coufà era Deos , fobre o que fazia humil-

demente altiífimas contemplações. As palavras, que

ordinariamente repetia, eraô: Que grande Deos te-

mos
,

(jue immenfafermofiira he a /ua. Todas as ve-

zes, que o Relógio dava horas, fazia hum fcrvoro-

b Ado de contrição j confeíTava-fe quafi todos os

dias , e commungava todos os Domingos , e todas

as feftas mayores do anno de ChriRo, NoíTa Senho-

ra , e Santos de fua mayor devoção. Nelle fe an-

ticipoii o ufo da razaõ por efpecial graça
, porque

laõ contava quatro annos , idade incapaz da cul-

"ía ,
quando já a reconhecia para íe confeflar delia.

Continuou deíde os primeiros annos com taÕ ad-

mirável impulíb a penitencia
,
que íè recreava cem

a íblidaÔ , retirando-íe como Eremita no tempo

,

que aíííftia na Quinta. Caftigava afperamente o feu

corpo com cilicios
,

difciplinas, e jejuns j e aílím fe

exercitava em obras de mortificação , naõ havendo

coufa alguma , em que naõ defejaíle imitar aos

mais perfeitos Heroes da Santidade. Ornado de taõ

admiráveis virtudes
, veyo a enfermar , e aggravan-

do-íè a doença ,
apuraraõ os Médicos os remédios:

e elle abraçando de todo o coração os Divinos

,

tendo



da Cafa ^al Tortug. Liv. VIL 275
tendo recebido com profunda humildade , e terniífi-

ma devoção os Sacramentos , defde o dia 9 de Mayo
até 15, que gaílou em fantos exercícios

,
refignado

na vontade Divina eíperava alegre a ultima hora,

e abraçado com huma Imagem deChrifto na Cruz,

repetindo fervorofamente: Príche mihi cor tuiim. O*

ego (iabo tibi cor meunt ; íiciit deftderat cerviis adfoti'

tes aijuanim , ita deftderat anima mea ad te , Deus j

elevado em profunda contemplação , rendeo a fua

dirofa alma nas mãos de íeu Redemptor , em que

lhe tributou o Sceptro, e a Coroa a 15 de Mayo
de 1655 para fer coroado entre os Efpiritos por

toda a eternidade. Jaz no Moíleiro de Belém , de-

pofitado na Capella mòr debaixo do Sacrário. EI-

!Rey feu pay ordenou no íêu Teftamento
,
que fof.

íèm os íeus oíPjs trasladados para o Moíleiro de S.

Vicente de Fora com os de fua irmaa a Infanta D.
Joann 1 , onde manda lhes façao fepulturas magni»

ficas , e inftituindo quatro Miííàs quotidianas na-

quella Igreja , diz : Duas por mim , e duas pelo dito

Príncipe , e Infantes meus filhos , com Keíponfo , ^c.

Foy efte virtuofo , e excellente Principe de eftatu-

ra proporcionada , e de galharda prefença , com o
roílo grave , branco , e corado , 'olhos , e cabellos

negros, o corpo robuílo, antes que os achaques o
debilitaííèm. O feu caíamento tratou a grande po-

litica deiRey feu pay com a Infanta de Hefpanha
D. Maria Therefa

,
depois Rainha de França , e

eíleve muy adiantada efta delicada negociação , ma-

Tom.VIL Mm nejan-
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nejando eíle negocio o grande talento do Padre An
tonio Vieira, da Companhia dejefu, que paííòu a

Nápoles com grandes créditos , e prudentes inftruc-

çÔes : e fe o Duque de Guifa foubeííè coníèrvarle,

e o tumulto daquelle Reyno fe naõ diííipaííè , le

ajuílaria fem duvida efte tratado , e o da paz com
Hefpanha com condições miiy ventajofas a Portu-

gal. A Tua Vida compoz em Latim o Padre Ma-
noel Luiz, da Companhia de Jefu j e o Conde da

Ericeira D. Fernando de Menezes fez huma larga

Dedicatória à fua memoria
,
que anda na Vida del-

Rey D. Joaõ I. Delle trata como de Varaõ San-

to |orge Cardofo no Agiologio Portuguez a 15 de

Mayo , e com a fua coítumada elegância o Conde
da Ericeira D. Luiz de Menezes no primeiro Tomo
do íeu Portugal Reãaurado

,
que teftemunha mui-

tas cou^s particulares por íe haver creado com efte

Príncipe
,
que fez íaudofa a fua memoria entre os

íèus naturaes. Luiz de Souía , depois Arcebiípo de

Lisboa , e Capellao môr , e Cardeal da Santa Igre-

ja de Roma
,
que entre os favorecidos defte Prín-

cipe conhecidamente teve a fua graça , eftampou

hum livro com o titulo de Tiimuliis Theodofn , o

qual acabou com efte Cenotliafio:

EPI-
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EPITAPHIUM.
DEO,
Qin aufert

Spiritum Frincipum

S.

M, E.

THEODOSIUS,
Frinceps LuCitaniíe,

Et Brafí/iíe

Imperator vix dum adokfcens :

Spei fiimmae',

Expeãationis maxiniíe,

Sed viâííei

No/lri nec avi , nec morls ,

Sed pvifci.

IntraJlorem atatis maturus ;

Ante canosfenex

:

Citra difclplinam doâiiis :

Supra mortalem excel/us

:

Vltru hominem ingeniofiis:

Vix imhutus , cum perfeãus:

JEgre in limine
,

Jam in limite conflitutusi

Acerba morte ereptus,

Non immatura prícreptus,

Ante diem,

Tom.VII. Mm ii Sed
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Sed poli lucem.

Magna commetidationeJam(e
Ingentifpkndore gioriíe

Occidit innocenti morte,

Kea vitíCf

QuiC deflitiiit
j

Cum pondiis virtiitum

Ferre non pojfety

Sed híec provocavit ad Superos

Quí ornarimt ; pene ciilpans
,

Qiiod ohriíeriint.

Conjlat nullam in ejiis morte

Fuije culpam yjuiffe caii/am,

Caduca oderat,

Immortalia anhelahat:

Humamim modum excefflt:

Ccelum attigit. Pul/avit»

Receptus e/i.

Quem terra non caperet

Ingrefus eíí íCternitatem ^

Aliena relicjuity

Sua repetiit.

Ne higem viator

I/Iius haud lugenda mors eli .

Cujus Vitafuit admiranda,

Vixit

Annos XIX. votisfuorum

Farum,Juis áiu,

Fam(C fatis.
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Dotihus nimhim.

Dejidcrio íetermm vivet,

El

GratiíC , offlcti , oh/è(juii , amorls ,

Doloris ergo

TJmis ex inttmis AuIíÇ

rncefti/Jimus

^loyfnis a Soiifa

Comitis MirandíC film

H. Ccenot. P.

Amo M. DC. hlU.

CA PI





CAPÍTULO ÍÍI.

T)a Infanta ©. Catharina
, %ainha da Çraa

bretanha.

AVENDO em todas as ida-

des a Cafa Real Portugueza

dado Rainhas , e Princezas

às mais poderofas Coroas , e

Soberanos de Europa , como
fica referido ; tinha paflâdo

mais de hum íêculo , em que

íe fufpendera eíla felicidade , fendo a ultima do
Real fangue Portuguez a Infanta D. Maria , mu-
lher de Dom Filippe , Príncipe herdeiro da Monar-
chia Caftelhana , que pela falta da íucceííàô do in-

feliz Rey D, Sebaftiaõ , fe apoderou da Coroa de

Pcrtu-
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Portugal, de que depois de hum intrufo domínio,

que dvsrou feíTenta annos
, foy reftituida pelo valor

dos íeus mefmos naturaes ao Magnânimo Rey D.
Joaô IV. que íendo cafado com a Rainha Dona
Luiza , deite Real conforcio , como temos dito,

nafceo terceira íiiha a infanta D. Catharina , orna-

da de taÕ excellentes virtudes
,
que depois com o

exercicio delias iiluftrou a Coroa daGrãa Bretanha.

Vio a primeira luz do dia no Paço de Viila-Vi-

çoía a 25 de Novembro do anno de 1653 das oito

psra as nove horas da noite, dia, ern que a Igreja

celebra a fefta da gloriofa Santa Catharina Virgt m

,

e Martyr. A devoção de íèus pays lhe quiz con-

fervar o nome como feliz aufpicio , dando huma
Santa Princeza , e douta, por Protedora da recsm-

nafcida Princeza , e o tempo depois acreditou a elei-

ção , vendo-íe a prudência , e fabedoria da Infanta

D. Catharina , em quem concorrerão tantas virtu-

des ,
que fizeraô gloriofo o feu nome na Grãa Bre-

tanha. Foy bautizada na Capella Ducal de Villa-

Viçoíâ em hum Sabbado 12 de Dezembro defte

referido anno , adminiftroulhe eíle Sacramento o

Deão da mefma Capella Antonio de Brito e Sou-

fa ,
Fidalgo em quem concorriaô merecimentos pa-

ra aquella Dignidade , e foy íèu Padrinho o Mar-

quez de Ferreira D. Francino de Mello
,
que com

notável pompa , e oftentaçaõ fe achou nefte ado

,

moflrando o goílo , com que recebia a honra do

novo parentefco efpiritual
,
que contrahia com o

Duque
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Duque de Bragança fobre os repetidos doíângue,

eftimando agora efta demonílraçaõ , com que o Du-
que manifeítava o feu aíFedo , como premio da

boa correfpondencia
,
que a fua Cafa coníèrvara em

todos os tempos no relpeito da Sereniííima de Bra-

gança.

Contava poucos dias íbbre dous annos, quan-

do trocando a tortuna de VaíTalIos pela incompa-

rável felicidade da foberania
, paííàrao as Mageíta-

des de íeus pays de Viila-Viçofa para Lisboa , e

íendo creada com as prudentes máximas Chriftaas

daquella admirável Heroina a Rainha D. Luiza fua

mãy, aeftimou com notável carinho, e naô menos
ElRey feu pay , de que ella íè fazia digna acredo-

ra : aífim o teftemunhou ElRey na grande Doa- Prova num. ^5.

çaõ ,
que lhe fez , dandolhe a Ilha da Madeira com

todos feus Lugares , a Cidade de Lamego , e feu

Termo , a Villa de Moura , e leu Termo , com to-

das as fuas rendas , foros , e tributos , officios , da-

tas de Caftellos , e Padroados
,
excepto as Alfande-

gas , e ciías , e o provimento dos Bifpados de La-

mego , e Funchal
j
porque efta nomeação fempre

feria da Coroa , como era ao preíente : e que go-

zaria da mefma forte ,
que ElRey poíFuía a Ilha

da Madeira , Cidade de Lamego , e Villa de Mou-
ra , com toda a jurifdicçaô , Crime , e Civel , mero

,

e mixco império , e todas as mais prerogativas , que

tem as Doações da Caía de Bragança
, que aíli deu

por expreílàdas , entendendo as que faõ incorpora-

Tom.Vn. Nn das
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das na Caía para os fucceííòres , e naõ as peílbaes

,

que por outra Doação concederia à Infanta , como
convinha à íua peílòa, e lhe concederiaõ íeus fuc-

ceíTores aos da Infanta ; e lhe fez mais mercê dos

Celleiros de Moura, que pertencem à dita Villa, da

mefma maneira
,
que concedera ao Infante D. Pe-

dro os de Serpa , de que era Donatário. E de mais

lhe fez Doação do Paul de Magos , tudo de juro,

e herdade na forma da Ley Mental
,
para ella , e

feus fucceííòres , varoens legítimos , em que prefe-

lio o neto íilho de filha mais velha , falecido antes

de fucceder , ao tio filho fegundo , e mais filhos do

ultimo poííiiidor j querendo íêguir o meímo
,
que

já na Sereniííima Cafa de Bragança íê tinha decla-

rado , como em feu lugar fica efcrito. Por obviar

embaraços , manifeftou ElRey
,
que a Doação da

Ilha era fomente no que pertencia à Coroa , fal-

vando o direito dos Donatários
,
que nella havia

,

que fícariaÔ em íeu vigor em quanto duraííè o ter-

mo das fuas Doações j e que acabando elles , e ha-

vendo de os ditos lugares, bens , e jurifdicções , e

o mais
, que poíRiiíTem , de voltar à Coroa , na6

vagariaô para ella, íènaõ para a Infanta, e feus íuc-

ceííòres
,
para os pofiuirem na forma , em que El-

Rey delles lhe fizera Doação : com declaração

,

que havendo decafar a Infanta fora doReyno, dan-

dolhe a Coroa hum juflo equivalente poreftas mer-

cês , feria a Infanta obrigada a defiílir delias. E
porque os Beneficies da Ilha era5 providos , como

perten-
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pertencentes à Ordem de Chrifto
, pela Mefa da

Confciencia
j
ElRey os dava à Infanta , e íèus fuc-

ceííbres para os poíTuirem como Donatários da-

quelles Padroados , e o uío delles , da mefma forte

,

que a Gafa de Bragança provê algumas Commen-
das da mefma Ordem , o que fazia ElRey de juro,

e herdade, e quando nifto pudeííè haver duvida, a

dava em tres vidas na melhor forma
, que pudeííè

ter eíFeito ; e que fendo neceííàrio íe fupplicaria a

Sua Santidade para fupprir o que precifo foííè.

Determinando ,
que íè em alguma parte naõ po-

deíle ter eífèito eíta Doação , fe lhe fuppriria com
ourra equivalente , de forte , que íe inteiraíTe o va-

lor da mercê
,
que neíla Doação fazia à Infanta

,

no que obrava de motu próprio , certa fciencia,

poder Real , e abfoluto , a qual foy feita na Cida-

de de Lisboa no primeiro do mez de Novembro de

1656.

Governava a Monarchia Portup^ueza a Rai- Ericeira, P5rf«^.

l_ 1^ T • r> 11^ íííMr. tom. 2. lib.ó.paj:,

nha D. Luiza como Regente do Reyno na me- ^óp.

noridade delRey D. AfFonfo feu filho, eachando-

fe a Infanta D. Catharina com hum bom dote na

Doação
, que referimos , e com idade para fe lhe

dar eílado , e confiderando, que convinha ao Rey-
no darlhe hum efpofo, com cuja alliança íè pudeí^

íèm fazer os intereííes communs
;
depois de varias

propofições em diveríàs partes , concluio o cafa-

mento da Infanta com Carlos II. Rey de Inglater-

raj por meyo do zelo, e intelligencia do íèu Embai-

Tom.VII. Nn ii xador
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xador Francifco de Mello
,
depois Conde da Pon-

te ,
que a pezar das negociações dos Caftelhanos

,

deu feliz conclufaõ a efte negocio
j
porque naõ ad-

mittio ElRey da Grãa Bretanha as varias propoíi-

ções
,
que lhe fizeraõ para a eícolha de efpoíà , de

ciecie , Hifi. âe Por- ^ifferentes Princezas
, que fe lhe nomearão , nem

* menos as ventajolas condições, com que JblRey de

Caftella o perfuadia , a que aceitaííè qualquer das

Princezas Proceftantes , a quem para efte fim lhe

promettia outro tanto dote , como às Infantas de

Hefpanha. Tendo ElRey da Giãa Bretanha ajuf-

tado o feu cafamento com a Infanta D. Catharina,

e approvado pelo feu Confelho de Eftado , o mani-

feftou ao Parlamento no dia 18 de Agofto de 166

1

Prova num. ^7.
huma pratica j e elle com outra chea de reve-

rentes expreííbens
,
agradeceo a honra daquella taõ

agradável noticia , e o Chanceller de Inglaterra vi-

fitou ao Embaixador , levandolhe os papeis das re-

foluçoes
,
que fe haviaõ tomado nas Cameras dos

Prova num. Senhores , e dos Communs
,
que fe verão nas Pro-

vas com outras do mefmo negocio. Seguio-fe hum
Tratado de paz , e caíiimento de vinte ariigos pú-

blicos , e hum fecreto
,
que continhaS : Que todos

os Tratados feitos doanno de 1641 até aquelle tem-

po entre as Coroas de Portugal, e Grãa Bretanha,

íe ratiíicariao, e confirmariaõ por aquelle Tratado:

Qiie ElRey de Portugal faria entregar a Cidade, e

Fortaleza ce Tan^ere a ElRey da Grãa Bretanha

com tudo o que lhe pertenceffe j e para efte eíFeito

manda*
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mandaria ElRey da Graa Bretanha cinco naos de

guerra ao porto de Tangere , e que a entrega fe ef-

feituaria depois de celebrado o cafamento , conce-

dendo-íè aos Soldados , e moradores , ou a paíTagem

livre para Portugal , ou ficarem vivendo em Tan-

gere com exercício livre da Religião Catholica

Romana, e todos os bens, que na dita Cidade poí^

fuiíTem : Que ElRey mandaria a Lisboa a fua Ar-

mada com toda a preparação , e decência para con-

duzir a Rainha a Inglaterra : Que ElRey de Por-

tugal fe obrigava a dar em dote a fua irmaa dous

milhoens de cruzados Portuguezes , hum que em
dinheiro , e géneros iria na Armada , e outro

, que

pagaria no termo de hum anno : Que ElRey per-

mittia a toda a familia da Rainha o livre exercí-

cio da Religião Catholica Romana, para cujo ef*

feito a Rainha em todos os Palacios , em que vi-

veííè , teria Capella com todos osCapellães, que

foííèm neceííàrios para o exercício , e decência do
culto Divino ; e que ElRey naõ perfuadiria , nem
conftrangeria a Rainha por íi , ou por outra alguma

peíiba , nem lhe daria moleftia na profíííao da Re-
ligião Catholica Romana •* Que dentro de hum
anno, depois da chegada da Rainha, lhe confiitui-

ria ElRey , e eftabeleceria de Doação , em razão

do cníamento , trinta mil livras eflerlinas Inglezas

cada anno , e hum Palacio , em que a Rainha reíi-

diíle , ornado , e guarnecido com todas ss alfayas

convenientes à fua grandeza , as quaes lograria em
fua
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fua vida , ainda que excedeílè em dias a íêu marido

:

Que a fua familia fe comporia de todos os criados,

e grandeza
,
que havia tido a Rainha Mãy : Que

fuccedendo viver mais a Rainha
,
que ElRey , e

quizeííè tornar para Portugal , ou ir para alguma

outra parte , o poderia fazer livremente , e levar

comfigo todas as fuás joyas , bens , e moveis
, para

cujo efièito ElRey da Graa Bretanha íe obrigava

a fi , e a leus herdeiros , e fucceííbres , os quaes man-

dariaô conduzir a Rainha honorificamente , e com
toda a fegurança à fua própria cuíla , e defpeza

,

com o decoro conveniente à grandeza da fua pef-

íba; obrigando Juntamente a feus herdeiros , e fuc-

ceííbres a pagarem k Rainha as trinta mil livras ca-

da anno , como fe eílivera em Inglaterra : Que El-

Rey de Portugal concedia a ElRey da Grãa Bre-

tanha a Ilha de Bombaim na índia Oriental , com
todas as fuas pertenças , e Senhorios

, para ficarem

daquelle porto mais promptas as fuas Armadas pa-

ra íoccorro das Praças de Portugal na índia , fican-

do livre aos moradores ,
que naõ quizeííèm fahir

das fuas caías, o uíb da Religião Catholica Roma-
na : Que os Mercadores Inglezes , naõ excedendo

o numero de quatro famílias ,
poderiaÕ reíidir em

todas as Praças da índia dos Dominios de Portugal,

e em todas as Cidades principaes da America: Que
reftaurando-fe a Ilha de Ceilão , daria ElRey de

Portugal ao da Graõ Bretanha o livre dominio do

porto de Gale , ou fe recuperaílè a dita Ilha com
as
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as Armas de Portugal , ou com as Armas de Ingla-

terra , ficando livre a Praça de Columbo , e todo o

mais Senhorio da Ilha a ElRey de Portugal : Que
em confideraçaõ de tantas ventagens como Ingla-

terra recebia no cafamento da Rainlia
,
promettia

,

e declarava , com confentimento do íêu Coníelho
,

trazer fempre no intimo do coração as conveniên-

cias de Portugal , e de todos os Teus Dominios , de-

fendendo-o de feus inimigos com as mayores for-

ças do feu Reyno, aííim por mar , como por terra,

como à mefma Inglaterra ; e que à fua cuíla man-

daria a Portugal dous Regimentos de quinhentos

cavallos cada hum , e dous Terços de Infantaria ca-

da hum de mil Infantes , armados à cuíla delRey

da Grãa Bretanha
5
porém depois de chegarem a

Portugal , feriaõ pagos por conta delRey Dom Af-

fonfo j e no cafo de íè diminuirem na guerra , íe ha-

viaõ de reencher com novas levas à cuíla delRey

da Grãa Bretanha, aííím aCavalIaria, como a Infan-

taria : Que ElRey da Grãa Bretanha promettia,

com conlèntimento , e deliberação do Parlamento

,

aífiiiir a Portugal com dez navios de guerra , os de

mayor força , e mais bem apparelhados da íua Ar-

mada , todas as vezes ,
que fcíle invadido de quaeí^

quer Nações j e que fendo infeí^adas as Coíbas de

Piraras , mandaria todos os annos tres , ou quatro

naos de guerra com mantimentos para oito mezes,
que fe contariaõ do dia , que deííèm à véla de In-

glaterra
,
para feguirem as ordens delRey de Por-

tugal
5
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tuaal ; e em o caio ,
que ElRey de Portugal qui-

zeííè ,
que eftes navios íe detiveííèm nas Cofias do

íèu Reyno mais de íeis mezes, feria obrigado afor-

necellos de mantimento todo o tempo da dilação,

e mais hum mez para a viagem de Inglaterra 5 e que

dado cafo, que ElRey de Portugal foííè mais es-

treitamente apertado das Armadas de feus inimigos,

todas as naos delRey da Grãa Bretanha
,
que em

qualquer tempo eftiveíTem no mar Mediterrâneo , ou
porto de Tangere , teriaÕ ordens para obedecerem

a tudo o que ElRey de Portugal lhe mandaííe , af-

fiftindo nas partes, onde foííèm neceíTarias para a fua

ajuda , e foccorro e em virtude das fobreditas con-

ceííbens , os herdeiros delRey da Grãa Bretanha

,

e feus fucceííbres , em nenhum tempo já mais pe-

diriaõ fatisfaçao alguma por eftes foccorros : Que
além da faculdade ,

que ElRey de Portugal tinha

de fazer gente em Inglaterra em virtude dos Trata-

dos paíTados ,
ElRey da Grãa Bretanha pelo pre-

íente Tratado íè obrigava , no cafo
,
que Lisboa ,

a Cidade do Porto , ou outra qualquer Praça ma-

rítima foííè íitiada , ou apertada pelos Caílelhanos

,

ou outros quaefquer inimigos, de dar foccorros con-

venientes de Soldados , e naos , conforme os acci-

dentes
, que fobreviefíèm , e a neceífidade de Por-

tugal o pedifle : Que ElRey da Grãa Bretanha

,

com coníèntimento do feu Confelho
,
proteftava , e

promettia ,
que el!e nunca faria paz com Caftella,

que lhe pudeííè direda , ou indiredlamente íêr mí-

nimo
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nimo impedimento a dar a Portugal pleno , e intei-

ro foccorro para fua neceílaria defenfa , e que nun-

ca reftituiria Dumquerque , ou Jamayca a ElRey
de Caftella , nem fe defcuidaria já mais de fazer tu-

do o que neceíTario foííè para ajuda de Portugal

,

ainda que por qualquer refpeito íe achaííè obrigado

a fazer guerra a ElL\ey de Caftella. Acordou-íe

também , e fe ajuílou por ElRey da Graa Bretanha,

que em virtude do dote , que recebia delRey de

PortUf^al com a Rainha fua mulher , renunciava to-

das as luas heranças , e di eitos , aíum paternos

,

como maternos , ou qualquer herança
,
que pudeíTè

ter de terras , caías , moveis , joyas , ou dinheiro

,

que por qualquer via de direito , ou titulo lhe per-

tenceííèm , conforme as Leys de Portugal j e que

íb exceptuava naô renunciar os tiíulos
, que lhe per-

tenceíTem em direito na falta de liicceíTor à Coroa

de Portugal , na qual entraria a Rainha , e íeus

deícendentes'. E finalmente por Artigo íêcreto fe

ajuizou
,
que ElRey da Graa Bretanha fe obriga-

va a mediar a paz entre ElRey de Portugal , e os

Eílados de Hollanda e que naô o podendo coníè-

guir , mandaria huma Armada à índia
,
que tomafiè

poííè de Bombiim , e fizeíTe guerra aos HoUande-
zes. Foraõ eílas Capitulações firmadas folemne-

mente por ElRey com todas as ceremonias legaes

de Inglaterra a 25 de Junho de 166 1 , e pelo Em-
baixador Conde da Ponte

, que brevemente paííbu

a Portugal com ellas , onde foy recebido com gran-

Tom.VII. Oo de

\
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de contentamento da Rainha Regente , e difíèren.

tes affedos da Nobreza, e povo
j
porque a Rainha

a todo o cuílo lhe parecia barato coníeguir o caíâ-

mento da Infanta com ElRey de Inglaterra
5 po-

rém os Povos fentiaõ vivamente a entrega de Tan-
gere , e Bombaim ,

por verem ultrajada a Religião

Catholica Rom.ana com os erros da herefia. O
Conde da Ponte aflim que chegou a Lisboa, tendo

fíito a ratificação dos Tratados
, principiou com

. n-r ^0^0 o fegredo a difpor com a Rainha a entresa de
Rapin Thoyras Híf- ^ f ir-.j-i-
toire d' yíNgkterre, r. 1 angere , c JDOmbaim , e de le ajuntar dinheiro pa-

p;eUmi7zír"'"'" ^ íàtisfaçaÕ do dote , e apreílos da Gafa da Rai-

nha, que no anno íèguinte de 1662 partio de LiC-

boa a 25 de Abril.

Reiacion de Ias Fieftss, Celebrou-íc oajuíle defte caíâmento com
que fe hizeron en Lif- ^ n y rr !••
boa con la ocaiion dei niagnincas feítas de rogos, luminárias, e touros

,

cafamicnto dela Sere- tourcaraõ com grande luzimento , e deftre-
niííima Infanta de Por- "1

, i o i i rn
tugai D. Cá alina Rey- za da arte , os Condes de ^arzedas , e da lorre , e

Satn d [<"y cXs DJoaÕ de Caftio , Senhor do Paul deBoquilobo.

II. imprciT-em i6i5z. A Rainha em attençaõ deíle negociado fez Mar-
quez de Sande ao Conde da Ponte. Chegou a Ar-

mada de Inglaterra ao porto de Lisboa a lo de Mar-

ço , a qual havia conduzir a Rainha
,
que confta-

va de quatorze naos de guerra , e cinco ílimacas , e

huma barca, de que era General Duarte de Mon-
ta iorue , Conde de Sandwich, reveftido com o ca-

rader de Embaixador Extraordinário
,
para condu-

zir a B ainha a Inglaterra. JNIandou-o ElRey vifi-

tar a bordo por D. Pedro de Almeida, Veador da

fua
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fua Cala

,
que foy em huma falua muy bem adere-

çada , em que entrarão alguns criados feus , e em
outra hiaô os de mais da fua comitiva , todos com
luzidas galas. Aííim

,
que a falua efteve perto da

Capitania , o Embaixador o efperava ao portaló

,

aonde havia huma bem lançada efcada, que ©Em-
baixador deíceo quaíi toda a receber a D. Pedro

,

falvando-o ao mefmo tempo com vinte e fete peí^

las. Sobiraõ a efcada, chegarão àcamera, dando»

lhe íempre a porta , e a melhor cadeira , e depois de

íè cobrir, eílando fentado , fe levantou , e delco-

brindo-íê, deu o recado delRey, em que lhe íignifí-

cava o contentamento
,
que tinha da fua chegada

,

e a efte mefmo tempo fe deu outra defcarga de ar-

tilharia de vinte e fete peííàs : e refpondendo o Em-
baixador com grande apreço à honra , que ElRey
lhe fazia , íe íentarao , e converfarao algum tempo.
D. Pedro de Almeida fe defpedio , e o Embaixador
o acompanhou até o ultimo degrao da eícada , e

tanto
, que paíTou a falua , lhe deraõ tres boas via-

gens , e o falvaraõ com outra delcarga de artilharia

como a primeira. Depois foy o Embaixador hoÇ-

pedado por tres dias nas caías da Corte-Real do
Marquez de Caftello-Rodrigo com grande magni-

fícencia
, regalo

,
profuíaô , e abundância , aonde o

conduzio em hum coche da Caía Real D. Duarte

de Caílellobranco
,
depois Conde de Redondo , e

era Veador da Cafa Real , e daqui fez a fua entra-

da publica , íendo feu Condudor o Marquez de

Tom.VII. Oo ii Gouvea

,
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Gouvea, doConfelho deEílado, e Mordomo mor»

Teve audiência formal delRey , e paííàdos dous dias

ateve também da Rainha Mãy , e da Rainha da

Prova num. ^9.
Graa Bretanha

,
entregandolhe huma Carta delRey

feu efpofo , efcrita na lingua Caftelhana ,- chea de

Prova num. 40. afFeduofas , e attentas expreííbens , e outra à Rai-
Provanum.41. nha D. Luiza

, que logo lhe reípondeo, todas dig-

nas de íè perpetuarem na eílimaçaó daquelles, que

íabem avaliar íêmelhantes defcobrimentos: pelo que

ira5 lançadas nas Provas. Acompanharão a Rai-

nha nefta jornada o Marquez de Sande, Embaixa-

dor Extraordinário , Nuno da Cunha , Conde de

Pontével , D. Francifco de Mello
, depois Embai-

xador a Hollanda, e Inglaterra , Francifco Correa

da Sylva , com as mais peííbas da fua familia , que

paflavaÕ de cem 5 Duarte de Montaigue
,
primo do

General , como Eftribeiro mor da Rainha Henri-

que Zevout , Veador da Rainha May de Inglater-

ra , a cujo cargo vinha toda a defpeza
,
que fazia

por conta delRey , Ricardo Ruílel , Bifpo eleito

de Portalegre , como íèu Efmoler , Dom Patricio ,

Clérigo Irlandez , com o mefmo cargo , e Monfieur

Alfe deílinado para Eftribeiro menor, e outras peí^

foas de qualidade. Feita a função da entrada, par-

tio a Rainha a 25 de Abril , na forma feguinte. Sa-

bio da antecamera da Rainha àfua maÕ direita, e

dous paífos adiante ElRey , e o Infante D. Pedro 9

e os Officiaes da Caía
,
Grandes, e Fidalgos. Del^

ceraõ pela efcada do quarto
,
que entaõ era da Rai-;

nhaj •
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nha , e baixarão k falia dos Tudefcos , e chegando

ao topo da efcada ,
que vay para o pateo da Capel-

la , ís; deteve a Rainha Regente e como era o lu-

gar das ultimas defpedidas da Rainha fua filha, per-

tendeo efta beijarlhe a maõ , ( o que naõ coníentio

a Rainha) e abraçando-a , lhe lançou a fua benção.

Baixou a Rainha da Graa Bretanha a efcada entre

ElRey , e o Infante feus irmãos , e fazendo inf-

tancias para que a Rainha Mãy fe recolheííè , an-

tes de chegar o ponto de lhe voltar as coftas , o

naõ coníeguio
,
porque a Rainha eíperou

, que ella

entraííè no coche , o que fez depois de huma pro-

funda reverencia , a que a Rainha lhe correípondeo

com outra benção , e voltou as coftas antes, que

feus filhos entraífem na carroça , onde EIRey dan-

do a maõ direita à Rainha , o Infante D. Pedro to-

mou o aííènto de diante 5 e acompanhados de toda

a primeira Nobreza com luzidiííímas carroças , e'

cuftofas galas, íeguindo a carroça Real os Capitães

da Guarda
,
que a cobria , foraõ pela rua nova à

Cathedral , entre duas alas de Infantaria
,
que guar-

necia as ruas ,
que eftavaõ ricamente adereçadas

com arcos cuftoíamenre fabricados. A efte tempo
fe ouviaõ repetidas falvas de artilharia das Fortale-

zas, e navios, que eftavaõ ancorados no rio , e os

repiques dos finos dos Mofteiros , e Freguefias da

Cidade, encontrando-íe pelas ruas diverfas danças,

que entre inftrumentos
,
trombetas, e cliaramellas

,

faziaõ huma goftofa confònancia. Chegarão a Sé

pelas
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pelas nove horas da manhaa , a qual eftava rica-

mente ornada, e entrando na Capella môr, le cantou

o Hymno Te Deum laudamus : os Reys fe recolhe-

rão à cortina
,
precedendo íèmpre a Rainha de In-

glaterra no melhor lugar. Em quanto durou a Mif-

la, fe encommendou a vários Fidalgos entretiveííem

nos Clauftros da Sé ao Embaixador de Inorlaterra

,

O Eftribeiro môr , Veador da Rainha , e outros In-

glezes de qualidade , que vinhao na Armada para

acompanhar a Rainha, por íêrem de difítrente Re-
ligião. Acabada a Miííà , tornarão os Reys a en-

trar no coche , e vieraô buícar o Terreiro do Pa-

ço, achando as ruas, por onde novamente paíTavaô,

com riquiífimos adereços , naô inferiores aos ante-

cedentes , e com arcos de diíferentes architeduras.

Chegarão ao Paço pela parte da Campainha , aonde

era o jardim ,
junto à Ribeira das Naos , e no mu-

ro fe abrio huma porta de boa architedura
,
por

onde entrou fó o coche dos Reys , e todos os Se-

nhores, que hiaõ no acompanhamento, fe apearão,

e fahiraô por outra porta do jardim a huma ponte

foberbamente adereçada
,
que cahia febre o mar

,

onde eftavaõ os bargantins Reaes. A' Rainha de

Inglaterra, antes de embarcar, beijarão amaÕ to-

dos os que a acompanhava© , e querendo fazer a

meíiiia ceremonia a ElRey , o naô coníentio em
obíequio da Rainha fua irmaa. Entrou a Rainha

no bargantim magnificamente preparado , levando-a

ElRey pela maõ : íêguia o Infante aos Reys , e de-
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pois de todos fentados , entrarão no bargantim a Ca-

mereira môr ,
Damas, e Senhoras de Honor, o Em-

baixador de Inglaterra , Eílribeiro môr , e Veador

da Rainha, Inglezes, o Marquez de Sande, Nuno
da Cunha , Conde de Pontével , Francifco Correa

da Sylva , e D. Francifco de Mello
, que eraÕ as

peííbas principaes ,
que acompanhavaõ a Rainha a

Inglaterra, e os Officiaes da Cafa delRey em varias

faluas , e em outras embarcações bem adereçadas

embarcou a Nobreza, que tinha acompanhado aos

Reys. Tanto
,
que o bargantim Real começou a

navegar , fe repetirão as falvas da artilharia até a

Rainha chegar à Capitania de Inglaterra , chamada

o Gra'6 Carlos
, que tinha oitenta peííàs de bronze,

e íèiícentos homens de guarnição. Neila eftava

prevenida huma efcada commoda para íbbirem as

Mageftades : e entrando na camera , que eftava ri-

camente ornada, íè defpediraõ da Rainha ElRey,
e o Infante íeus irmãos , e lhe beijarão a maÕ as

Damas. A's que foy fomente permittida efta jor-

nada depaííàrem alnglsterra com a Rainha, foraõ:

D. Elvira de Vilhena, Condeííà de Pontével, filha

deD. Joaô deSoufa, Alcaide môr, eCommenda-
dor de Thomar , Veador da Caía da Rainha , e Go-
vernador das Armas da Provincia de Traz os Mon-
tes

, que hia já recebida com Nuno da Cunha de

Ataide
,
que por ella teve efte titulo , e D. Maria

de Portugal , Condeííà de Penalva
,
que íêm caiar

morreo em Inglaterra , e era irmaa de D. Franciíco

de

1
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de Mello ,
que foy Embaixador naquella Coroa

i

Alcaide mor de Lamego , e Trinchante deiRey ,

com a grandeza dos títulos deCondeíTas, em atten-

çaÕ à jornada , e à eftimaçao , que delias fazia a

Rainha , a qual acompanhou feus irmãos até o pri-

meiro degrao da efcada da Capitania , nao queren-

do voltar para a camera, por mais inftancias
, que

ElRey lhe fez , fem que elle , e o Infante entrai^

fem , e fícaííèm debaixo do toldo do bargantim j e

deípedido do navio, feguia a ElRey todo o acom-
panhamento. Voltarão também a Camereira môr,
Damas , e Senhoras de Honor Portuguezas em hu-

ma falua, que lhe eftava prevenida. Navegou El-

Rey para o Paço , e toda a Armada fe fez à véla.

Compunha-íè eíla de quatorze naos de guerra : a

Capitania , como diflèmos , era o Gra^ Carlos ; a

Almiranta chamada Henrique^ em memoria doDu-
que de Efcofefter , com feííènta peííàs de bronze , e

quatrocentos homens de guarnição , nella embar-

carão alguns criados da Rainha ,
que por naõ cabe-

rem todos na Capitania , íè dividirão por todos os

navios da Armada: mandava a Almiranta D. Joaô
de Menezes , Fidalgo velho , defcendente do feu il-

luftre appellido, de grande experiência, e valor. A
Fiícal era a nao Jacjues , denominada do Duque Jo-

re, com cincoenta peíTas de bronze, e quinhentos

homens de guarnição. A nao Moiiteguit , em que

hia a recamera da Rainha , com cincoenta e qua-

tro peças de bronze, e trezentos homens j e as naos

York ,
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Yorh^ Liorif Princeza, Breda , Riihi , todas com a

meíma lotação , e peííàs , Duran com trinta , Col'

che/ire , o mefmo , e tres de trinta , em que embar-

carão mil caixas de aíTucar
j
porém o tempo naõ

deu lugar à Armada a fazer viagem , fenao no dia

25 de Abril , dilatando-fe mais tres dias no porto

de Lisboa, em que a Rainha inceííàntemente man-
dou faber como paííàva a Rainha fua fiiha com os

defcommodos do navio, e ElRey, e o Infante fe em-
barcavaÕ de noite , levando comfigo varias faluas

de Muíica para divertir a Rainha. Sahio finalmen-

te a Armada para fora da barra , e navegando com
ventos pouco favoráveis ,

por íèrem rijos os Nor-
deftes, em que alguns navios padecerão, foy preci-

fo entrar em huma Bahia chamada Monts-Bay, ou
Bahia dos Montes , a 1 8 de Mayo , e foíTegado o

vento , tornou a feguir a fua viagem. Nefta Bahia

começarão a ter principio os obfequios da N^açaô

Ingleza à fua nova Rainha , celebrando o felice deA

poforio delRey , e a fortuna daquelle Reyno ; e af-

íim por toda a Cofta re^plandeciao no ar artifícios

de fogo , e íe ouviao em toda a parte retumbar os

eccos das falvas da artilharia. Antes de entrar em
Porftmouth fe aviftarao cinco fragatas de guerra

,

com que o Duque de York , irmaõ deiRey , anda-

va naquelle lugar efperando a Armada. AíFim que

reconheceo a Capitania , mandou lançar fora hum
batel , em que mandou o íêu Secretaiio Vcntrich

a pedir licença à Rainha para lhe beijar a maõ j reí^

Tom.Yil. Pp pondeo-
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pondeollie ,
que qualquer dilaçaô lhe feria penoíà.

Sahio o Duque de York do feu navio na lancha do

General da Armada
,
acompanhado do Duque de

Ormond , Mordomo delRey , do Conde de Che-

íirefield feu genro , Camereiro mor daR ainha , do

Conde de Solfolk , e do Conde de Carlinfod , Irlan-

dez , Medre das Ceremonias da Rainha, e de outros

Cavalheros , e entrou na Capitania acompanhado

deíla luzida comitiva , com ricas , e viftofas galas.

O Marquez de Sande , Condudlor da Rainha , e os

mais Fidalgos o vieraõ efperar : recebeo-o a Rai-

nha no ultimo gabinete da camera da popa
,
que

por íèr o mais interior , era o mais próprio para a

ceremonia da familiaridade da vifita. Efperou-o a

Rainha aííentada , veílida a Ingíeza de téla cor de

cana , guarnecida de rendas de prata , e quando en-

trou o Duque, o fahio a receber tres paííbs fóra do

docel 5 e querendo o Duque beijarlhe a mao , ella

o levantou nos braços , e voltando ao íeu lugar , ef-

tiveraõ hum pouco empe fallando, fendo interpre-

te o Bifpo eleito RuíTel. Depois inflando a Rai-

nha com o Duque para que íè íentaíTe em huma
cadeira de efpaldas

,
que lhe eftava prevenida , e re-

cu(ando-a elle
,
puxou huma raza , em que íè fen-

tou à mao efquerda da Rainha , e fóra do docel.

Havia o Duque fallado em pé na língua Ingleza, e

fentado continuou na CaíleHiana , e depois de lar-

gas expreííòens do íèu afíví£l:o , e proteílações do

íeu rendimento , a que a Rainha correfpondeo com
agrada-
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agradável urbanidade , fe levantarão. Entrou a bei-

jarlhe amaõ o Duque de Ormond, que lhe deu hu-

ma Carta deiRey , e fe íeguirao o Conde de Che-

ftrefíeld , eleito íèu Camereiro mor , e outras peí^

íbas priiicipaes. A Rainha antes do Duque íè deí^

pedir, lhe apreíèntou os Fidalgos Portuguezes
,
que

a acompanhavam , dizendolhe quem eraõ ,
que elle

tratou com grande urbanidade. Deípedio-íe o Du-

que de York , e a Rainha deu tres paííbs , e naõ

podendo o Duque impedilla , como intentou , di-

zendolhe , que reparalTe Sua Mageftade , em que

por elle íêr General
, aquella caía , em que eílava ,

era fua , a que a Rainha refpondeo, que a fua caía

era muito mayor, eque o que naõ deveííè por obri-

gação ,
queria ella fazer por atle<5lo

, repofta , de

que o Duque muito fe obriq;ou. Todos os dias íc-

guintes veyo o Duque vifitar a Rainha , a quem
elle havia rogado íe veíliííè à Portugueza para a

ver naquelle trage : ella em huma vifita o recebeo

aíTim , o que o Duque applaudio dizendolhe , que

lhe parecera muito bem : neíle dia fallou a Rainha

a todos os Officiaes da nao
,
que lhe beijarão a maõ,

e por já eílarem muito perto do porto , mandou
hum coUar de ouro ao Capitão , e ao Piloto , e

Meílre huma porção de dinheiro , e outra
, que íè

repartio por todos os Marinheiros. Começou lo-

go a Rainha a accommodaríè aos eftylos da Na-
ção Ingleza , e aííim lhe fallava no apofento , em
que tinha o leito. Mandava a Rainha correrpon-

Tom.VII. Pp ii der
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der às viíítas do Duque de York pelo Conde de

Pontével, D. Francifco de Mello, e Francifco Cor-

rea. Entrou a Armada em Portfmouth a 24 de

Mayo, feguida a Capitania do navio do Duque de

York , e defembarcou a Rainha , levando-a pela

maõ o Duque a embarcar em hum bargantim dou-

rado , e cuftoíàmente adereçado. Acompanhou-a

a CondeíTa de Pontével , e a de Penalva ficou no

navio fangrada íeis vezes , mas logo foy conduzida

a terra. Eftava na praya o Governador ,
asjuíli-

ças 5 e peflbas principaes , e os da governança com
maças douradas. Entrou a Rainha veftida à In-

gleza em huma carroça , e paííando pelas ruas prin-

cipaes , começarão os Teus Vaílallos a fatisfazeríè da

fua Real , e galharda prefença. Apeou-íe nas caías,

que lhe eftavaõ prevenidas com magnificos ador-

nos. Efperava-a a Condeííà de Solfolk , fua Came-
reira mor, e quatro Damas , e a família inferior. No
dia feguinte lhe diíTe Miíla Mylord deAubing, feu

Capei) ao mòr. Os dias feguintes mandou ElRey
faber da Rainha , eícrevendolhe varias Cartas. So-

breveyo à Rainha
,
depois de eftar tres dias em ter-

ra , huma defluxaô na garganta , que lhe naõ per-

mittia levantarfe da cama ;
porém teve taõ fácil

remédio, que le naõ deu do achaque conta a El*

Rey. Chegou eíle a Portímouth a 50 de Mayo,
acompanhado de toda a Corte com galas cuílofif'

fimas. O Alarquez de Sanáe o efperou no pateo

com todos 03 mais Portuguezes
,
que ElRey rece-
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beo com grande agrado , e ao Marquez de Sande

honrou com notáveis expreííbens , dizendolhe o

quanto o eílimava ver naquelle Reyno na occafiaõ

da fua mayor fortuna. Ao fobir da efcada inten-

tou o Prmcipe Palatino Ruberto ,
que tinha vindo

na carroça com ElRey , adiantaríê ao Embaixador,

ficando mais immediato à peííòa delRey. O Mar-

quez de Sande ,
que naô ignorava as preiogativas

do íeu carader
,
pegandolhe no braço , o deteve

,

dizendo a El Rey ,
que lhe déílè o feu lugar , ao que

refpondeo ,
que tinha muita razão, e mandou ao

Príncipe ,
que íê apartafle , e déíie lugar ao Embai-

xador, o que oPrincipe reconheceo tanto, que no

tempo ,
que ElRey fe dilatou em fe veftir , antes

de entrar a ver a Rainha , bufcou ao Conde de Pon-

tével , D. Francifco de Mello , e Francifco Correa
,

e ao Secretario da Embaixada Francifco de Sá de

Menezes , e os tratou com grandes cortezias. En-

trou ElRey na Camera da Rainha
, que ainda eí^

tava na cama ,
porque os Médicos lhe naõ permit-

tiaõ ,
que íe levantaííè : ElRey com fíniííimas ex-

preííoens lhe manifeflou o feu contentamento
, que

fe diminuiria , fe do íèu achaque o naõ tiverao in-

formado os Zvíedicos com íêguras affirmaçôes
, que

naõ merecia o íèu cuidado , e lhe fallou na lingua

Caílelhana , e a Rainha lhe refpondeo com tanta

prudência, e difcriçaõ
,
que depois c^^elRey voltar

para o íêu quarto , manifeftou a fatisfaçaÕ da fortu-

na do leu defpoforio. Toda aqueila noite fe gaílou

em
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em feftas , e banquetes , e no dia feguinte íe levan-

tou a Rainha já melhorada j e eftando prevenido

tudo , o que era precifo para efta folemnidade , no

dia 5 1 de Mayo fe effeituou o defpoforio j e depois

de jantar fahio ElRey com a Rainha pela maó a

huma grande falia , onde debaixo de hum docel es-

tava hum throno com duas cadeiras , em que os

Reys íè Tentarão , e diante de toda a Nobreza , e

Povo
,
que concorreo a efta celebridade , leu o Se-

cretario delRey o Inftrumento, que omefmo Mo-
narca havia dado ao Embaixador , e o Secretario

Francifco de Sá e Menezes , o que o Embaixador

deu a ElRey ; e acabada efta ceremonia , diííe o

Biípo de Londres em voz alta
,
que aquella era a

mulher, com quem ElRey eftava cafado , e todos

com alegria refponderaõ ,
que viveílem infíniros íê-

culos. Levantou-fe ElRey, e tornou a levar a Rai-

nha pela maõ ao feu quarto , onde entrara5 a bei-

jarlhe a maÕ todas as Damas , e peííbas principaes

da Corte 5 e a Camereira mor obícrvando o eftylo

daquella Coroa em íemelhantes ados , tirou os la-

ços de fitas azues
,
que a Rainha levava em hum

veftido de tela encariíado à Ingleza , naõ lhe dei-

xando nenhum , e deu o primeiro ao Duque de

York , e repartio os mais pelos Officiaes
,
Damas,

e Titulos de mayor fuppofiçaõ. Como a Rainha

eftava mal convalecida
,
por confelho dos Médicos

íe tornou a deitar na cama , defpindo-a a Camerei-

ra mor
,
que defde o primeiro dia começou a exer-

citar
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citar o feu officio com todas as mais Senhoras In-

glezas , e as duas Damas Portuguezas. Veyo a

cea da Rainha, e El Rey
,
que em tudo moftrou

o quanto eílava delia agradado , ceou com ella fo-

bre a cama , foando ao mefmo tempo diverfos inf-

trumentos. Os dias ,
que a Corte aífiílio em Portí^

mouth , mandou ElRey hofpedar ao Embaixador,

e a todos os Portuguezes , que acompanharão a

Rainha
,
pelo Conde de Manchefter, magnificamen-

te. Nefta occafuiô recebeo huma Carta da Rai-

nha Henriqueta de França
,
mãy delRey

,
que fe

achava em Pariz, a qual entregou o Conde de Sant-

Alban , íêu Eílribeiro mor , com grandes expref-

íbens , e conhecimento das fuás virtudes , a que a

Rainha refpondeo com igual aííè£lo , e eftimaçaõ.

Detiveraõ-fe os Reys poucos dias em Portí^ Rdaçaô Díam (?a jor.

mouth
,
porque a 6 deJunho paíTaraô para a Ca-

^^^^^ B^taniÍDoía
fa de Campo de Hamptoncurt , onde chegarão de Catharina,deLijboa a

tarde. As Companhias de pé , e de cavallo efta-
^"^^'"'^^ ''"^

vaõ todas em duas alas, por entre as quaes paíla-

raõ as Mageftades ,
que fahiraô do coche , em que

lhe foraÕ aííiftindo as Condeílas de Pontével , e

Penalva , e Miledy Solíolk
, que fervia de Came-

reira mor , e os Officiaes da Caía. O Paço eftava

ricamente ornado com tapeçarias de ouro , e íêda,

camas , dóceis , e cadeiras riquiííimamente borda-

das , e quadros de pinturas de grande preço: o tou-

cador da Rainha era todo de peíHis de ouro excel-

lentemente trabalhadas. O Graô Chaiicelkr , e to-

dos
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dos os Tribunaes de Juíliça , e o Confelho de Ef-

tado , foraõ dar à Rainha os parabéns da fua che-

gada , e beijarlhe a maõ, e na meíma forma todos os

mais , e osMiniftros Eftrangeiros a felicitarão igual-

mente do feu cafamento , e da fua chegada àquelles

Reynos. A Duqueza de York veyo de Londres

em huma gôndola, ElRey a foy bufcar à porta do

Jardim ,
que cahia para o rio Thamafis , e a trouxe

pela maõ à preíença da Rainha
, que a recebeo na

fua Camera: a Duqueza lhe quiz beijar a maõ, mas
a Rainha onaõ coníentio, e levantando-a nos bra-

ços a faudou coma paz. AíTentaraõ-fe os Reys,

e os Duques junto da cama da Rainha , onde ef-

tiveraõ converfando nas Mageflades Portuguezas.

Continuava ElRey nas demonftrações do íeu agra-

do multiplicando as finezas em diverfos diverti-

mentos , indo huns dias ao campo, e aos Parques,

nas noites com Comedias, Muficas
,
eSaraos, em

que entrarão ElRey , e Suas Altezas, e muitas Da-

mas, e Senhores, a que ElRey excedia no ar , e

na graça , com que dançava , o que a Rainha cele-

brou com grande fatisfaçaõ deiRey. Naõ faziaô

os divertimentos eíquecer à Rainha as devoções

,

com que fora creada ; e aííim ouvia Miííà todos os

dias
,
para o que tinha bem concertado , e fervido

Oratório. Naõ deixava a Rainha de íâtisfazer em
tudo , no que ElRey moftrava goílo

;
porém com

a mudança dos exercidos taõ diverfos, era neceíTà-

rio ao Embaixador pôr toda a diligencia , e rogos

,

para
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para vencerlhe a repugnância

,
que tinha de fahir

fora em publico todas as vezes
,
que ElRey defeja-

va. Mas o novo trage Inglez , a que íe naô ac-

commodava facilmente , llie ficava ainda aíTim taõ

naturalmente
,
que Ilie accrefcentou muito o afíè-

do daquella Nação. A 8 de Agoílo chegou a

Granvich ( Villa , que difta duas legoas de Lon-

dres ) a Rainha ,
may delRey , que havia vindo de

França , e no dia íêguinte a foy vifitar ElRey , e a

Rainha acompanhados de toda a Corte : ao Con-
de de Pontével , e Francifco Correa da Sylva man-
dou Sua Mageftade hum coche para que os acom-
panhaííèm: o Embaixador Marquez de Sande , e D.
Francifco de Mello , o naõ puderaõ fazer por eíla-

rem doentes.

Chegarão osReys pouco depois de haver jan-

tado a Rainha Mãy
,
que veyo efperar a viíita à

primeira porta do Paço
,
depois de fobida a efcada,

e fazendo a Rainha D. Catharina acçaõ de íe pôr

de joelhos , e beijarlhe a maô , a levantou nos bra-

ços com grande carinho , e moftras de amor
,
rcpe-

tindolhe diverfas vezes a paz. Entrando na caía

,

em que fe havia de tomar a vifita , a Rainha Mãy
diííè à Rainha , que evitaííè todos os cumprimen-

tos, porque ella naô paííàra àquelles Reynos mais,

que por ter a ventura de a ver , e de a amar como
filha , e fervilla como Rainha , e Senhora daquelles

Reynos. Satisfez a Rainha com iguaes expreílòens

de reípeito , e eftimaçaÔ , moílrando o grande goí^

Tom.Vir. Qq to,
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to
j
que tinha de a ver, e fegurando ,

que o tempo

ihe moílraria
,
que no amor , e obediência de íervil-

la , nao lhe havia de exceder nem ElRey , nem o

Príncipe feus filhos. Acabados os primeiros cum-
primentos, a Rainha May fe Tentou em huma ca-

deira de efpaldas à maõ direita da Rainha , que eí^

tava em outra em tudo igual , ElRey íê Tentou em
huma cadeira raza , a Duqueza de York em ou-

tra, e o Duque feu marido ficou em pé. Todos os

que fe acharão preíentes beijarão as mãos à Rainha
com grande fâtisfaçaõ. Ofíèreceolhe a Rainha

Mãy de merendar ,
que naõ aceitou ,

porque ha-

via pouco tinha jantado antes
,
que partiííè de

Hampconcurt : durou a vifita quatro horas , em
que a Rainha Mãy fez quantas demonftraçÕes di-

áa ogoílo , em obíequio, e attençaõ da nora. Deí^

pediraõ-fe as Mageftades, e a Rainha May as acom»

panhou até o mefmo lugar , em que as recebera , e

com huma hora de noite chegaraÕ a Hamptoncurt,

onde a Rainha ceou com ElRey em publico , com
extraordinária alegria de todos os que a viaô. No
dia íèguinte foy ElRey a Londres , e na tarde foy

a Rainha acompanhada dos Officiaes da fua Caà
a encontrar a ElRey ao caminho ,

galantaria , que

ElRey eftimou tanto
,
que com finas expreílbens

moftrou agradecerlha , o que foy muy applaudido

na Corte. Voltou a Rainha Mãy de Londres em
coche , acompanhada de huma grande parte das

guardas delRey , a vifitar as Mageftades. ElRey a

foy
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foy bufcar onde ella fe apeou, e a levou pela maõ
até onde a Rainha a efperava. Tanto

, que fobiraõ

ao ultimo degrao da efcada , íahio a Rainha a re-

cebella, e depois de fe cumprimencarem com reci-

procas moílras de alegria , entrarão em huma ante-

Camera , e íe Tentarão ambas as Rainhas debaixo

de hum rico doce! em cadeiras , ficando à maõ di-

reita a Rainha May , e à efquerda a Duqueza de

York hum pouco aíFaftada, ElRey eíleve em pé,

e o Duque de York íèu irmaõ , e hum, e outro fer-

viraô de interpretes às duas Rainhas. Jantarão jun-

tas as Mageftades j o Duque , e Duqueza de York,

acabado o jantar
,
paílàraõ para a Camera da Rai-

nha , aonde entrarão os íeus Muíicos
,
que a Rai-

nha Mãy applaudio muito.

A grandeza , e a commodidade do Palacio de

Hamptoncurt , e a frefcura do fitio deu motivo às

Mageftades paííàrem nelle todo o VeraÕ. Deter-

minando ElRey fazer a fua entrada em Londres

pelo rio Thamafis a 5 de Setembro , embarcarão

em hum dos bargantins Reaes , em que entrarão o

Duque , e a Duqueza de York fua efpofa , o Frin-

cipe Roberto , e o Príncipe Duarte feu irmaõ,

que também naô havia muito ,
que chegarão de

França com a Rainha May , e a Condeílà de Sol-

folk
, primeira Dama da Camera da Rainha , enao

foraô as CondeíTas de Penalva , e Pontével por ef-

tarem doentes , e em outros bargantins hiaÕ as Da-
mas da Camera, eOfficiaes da Caía Real. Toda

Tom.Vil. Q,qii adif.
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a diftancia, que era de fete legoas , eftava occupada

de Soldados, e gente do povo. Em Brefort
,
lugar,

que difta oito milhas de Londres , efperava hum
bargantim grande

,
que naô podia fobir pelo rio

acima ,
guarnecido todo de vidraças , com toldo

carmezim bordado de ouro
, para as Damas de Ho-

nor , e mais criadas da Rainha ; eem Potnem, tres

milhas de Londres , eftava outro bargantim , em
que os Reys haviao de fazer a entrada , com vinte

e quatro remeiros veftidos de efcarlate , com as

Armas no peito , e nas coftas , o qual era todo dou-

rado , com hum toldo de brocado de ouro , por den-

tro, e por fora, guarnecido de franjas , e paíTamanes

de ouro , fuílentado em quatro pilares , abertos por

todos os lados
, para melhor verem , e íêrem viftos

de todos , e feguidos de outros muy luzidos , e de

diverfas embarcações empavezadas. Chegarão pelas

féis horas da tarde a Londres , e deíêmbarcaraõ em
huma ponte

,
que íe havia preparado junto ao Pa-

ço , onde a Rainha Mãy efperava , e toda a Corte,

e Nobreza do Reyno adornada com riquiííimas ga-

las. SeguiraÕ-le notáveis feftas , em que fe mof-

trou a grandeza do poder , e luzimento , com que

a Nação Ingleza íe nao deixa vencer das mais ce-

lebres da Europa. A Cafa da Rainha formou EI-

R ey de peííòas de grande qualidade , e diremos as

que achámos em memorins daquelle tempo , além

das já referidas. Foy fiia Camereira môr a CondeP
fa de Ariiiigton j Damas da Camera a Duqueza de

Clere-
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Clereland , a CondeíTà de Tindal , a CondeíTa de

Manchefter , a CondeíTa de Hertford , a Condeíla

de Linzit , a Condeííà de Clarendon j Mordomo
mor o Conde de Chefterfíeld , Eftribeiro mor Joaô

Arundel , féis Confelheiros , todos títulos , e Chan-

celler , todas peííbas de qualidade. Thefòureiro

Thomas Tim , Camereiro menor Monfieur Serrans,

Secretario Ricardo Belim , Monfieur Ropor , e

Monfieur Portor , Gentis-homens da Camera pri-

vada 5 mais quatro Cavalheros com o mefino em-

prego, quatro Eftribeiros , dous Copeiros, ou Trin-

chantes
,
que íerviaô quando comia em publico,

quatro Pagens de Honor , e outros de inferior foro

;

criadas para toucarem , e outras para diveríbs em-

pregos , e na mefma forma homens pertencentes ao

íerviço da Tua Cafa ,
que era tratada com a mayor

magnificência , e Mageftade , que íê pode imagi-

nar.

Naõ paííbu muito tempo
,
que naõ começai^

íe a Rainha a íentir os illicitos divertimentos deí-

Rey , o que tolerava com tanta prudência
, que

deu a conhecer ao Mundo fer o exemplar da mayor
conflancia , aífim como o manifeftava na prudên-

cia , e virtudes Catholicas
,
que deíèjava fe exerci-

taílem com mais liberdade. Inflammada no zelo

da Fé confeguio , com intervenção doChanceller,

e diligencia do Marquez de Sande , que mandaíle

ElRey da Graa Bretanha a Roma hum Irlandez

chamado Eelling, Catholico de conhecida virtude,

e in-
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e intelligencia de largas experiências
,
para que ob-

fervando as intelligencias daquella Corte fobre as

coufas de Portugal , foubeííè o eftado , em que fe

achavaô as diíFerenças entre o Pontífice , e ElRey
de França , fobre o fabido fucceííb do Duque de

Creguy , Embaixador em Roma ao Pontifice Ale-

xandre VIL e que de tudo déííè particular noticia

ao Chanceller. A Rainha efcreveo ao Papa huma
larga , e bem formada Carta

, que continha haver

chegado a Inglaterra , e que havendo aceitado

aquella Coroa pela grandeza da Monarchia , era nel-

la mais poderoíò o defejo de fervir a Religião Ca-

tholica Romana : e que nos poucos mezes da fua

refidencia vira manifeftado pela miíericordia de

Deos efFeitos
,
que paífando de naturaes

, pareciaô

milagroíbs ; felicidade ,
que ella attribuia ao zelo

da Religião do Real fangue de Portugal , de que

ella naícera : razaõ porque íe achava obrigada a re-

preíentar aos pés de Sua Santidade
,
que naõ me-

reciaõ menos attençaõ da Sé Apoílolica os ferviços

dos fídeliíTimos Catholicos de Portugal
,
que a infe-

licidade dos eftragos de Inglaterra , e neíla confi-

deraçaô íè achava obrigada a expor ao Pontifice pe-

la importância da Igreja , e pela juftiça clara , e ma-

nifefta , as muitas , e forçoíàs cauíâs
,
que o obri-

gavaÕ a acodir a Portugal e tirando o efcandalo,

que dava aos Catholicos , e o motivo , que toma-

vao os Hereges, (ainda que foíFe falfo) de efpaíha*

rem naõ fer a juftiça da Cadeira de S. Pedro com a

equi*
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equidade
,
que fe íegurava na infallivel aífifíencia do

Efpirito Santo : e que eftes motivos
,
que eila ex-

perimentava , naõ fó como Infanta de Portugal

,

mas como Rainha de Inglaterra , a obrigarão, aiéni

da veneração de beijar o pé a Sua Santidade , a man-

dar em qualidade de Enviado a Beling , a quem po-

deria dar inteiro credito , e fé , a tudo quanto da

fua parte lhe reprefentaííè, fegurando a Sua Santi-

dade
,
que na Tua maÕ eílava fomente abrir a porta

a glandes f^^Iicidades da Igreja nos Reynos de In-

glaterra
,
para o que íe achavaõ tantas diípofiçÕes

opportunas
,
que lhe íêguravaô ditoíb fim j reco-

nhecendo aíTim os Hereges
,
que a fumma juftiça

de Sua Santidade começava a abrir caminho ao re-

médio de Portugal , e que fuccedendo o contrario

,

o que naõ podia efperar
,
proteílava a Sua Santida-

de o imminente perigo , a que expunha naÕ fó os

principies da reducçaô de Inglaterra , fenaS o riíco

da conftancia de Portugal , de que a união tempo-

ral , em que fe achava com Inglaterra , pudeíTe paí^

íar ( o que Deos naõ permittiííè ) a damnos eípiri-

tuaes , e que a Sua Santidade , como Vigário de

Chrifto , tocava ponderar , e attender madura , e

defintereííàdamente à diípofiçaõ do eftado da Re-
ligião Portugueza , e Ingleza ; huma para íufien-

taríè , outra para fe melhorar , e que da juftiça
, juí-

zo , clemência , e bondade de Sua Santidade
, eípe-

ravaÕ os dous Reynos o mais feguro remédio ; e

que fuccedendo abandonaríe taõ bem fundado dif-

curíbj
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curíb , tomava a Deos por teílemunha , de que o

único motivo ,
que a perfuadira a íèr Rainha de

Inglaterra , fora mais
,
que de Sceptros , e Coroas

,

o defejo de fervir a Religião Catholica Romana

,

que confeíTava , e efperava confeíTar até os últimos

alentos da vida. Nefta mefma fubftancia efcreveo

a Rainha aos Cardeaes , e principalmente ao Car-

deal Urfino , recommendandolhe também a Milord

de Aubing , feu Capellaõ môr , para que foííe no-

meado Cardeal pelas fuás grandes virtudes , e ele-

vados merecimentos. ElRey de Inglaterra tam-

bém efcreveo a muitos Cardeaes , com quem tinha

particular correfpondencia
,
pedindo na pertençaô

de Portugal repofta formal
,
que era a da nomeaça5

dos Bifpos , de que temos tratado.

Depois da Rainha defpedir o Enviado para

Roma , applicou cuidadofamente todas as diligen-

cias poííiveis a favor dos Catholicos de Inglaterra

,

contra a poderofa oppofiçaõ dos Proteftantes , eí^

palhando eíles ,
que as affedluofas diligencias da Rai-

nha perfuadiaõ a ElRey a fe declarar Catholico: e

entendendo ElRey
,
que em tempo taÔ perigofo

,

e entre ânimos taõ obftinados , era neceíTario tem-

perar com a prudência movimentos revoltoíbs , cha-

mou o Parlamento , onde deu por efcrito huma pro-

clamaçao
,
que continha circunílancias eííènciaes

para melhor direcção do governo do Reyno ; e

chegando a fallar nos Catholicos , em hum dos Ca-

pitu (os , dizia por palavras expreííàs as razoens íe-

guintes,
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guintes

, infpiradas pela efficaz diligencia , e zelo

da Rainha, como elcreve o Conde da Ericeira D. Ericeira, Powtg.Rtf'

Luiz de Menezes. „ Com a mefma liberdade con- '^^'^^^1
^'

5, feííàmos ao Mundo
,
que a noííâ tençaô na5 he

„ excluir da noíTa piedade noíTos fubditos Catholi-

5, cos Romanos
,
que tao igualmente fe portarão

„ em beneficio noíTj nos fucceííbs paílàdos
,
que

„os íiz:;raó m:írecedores por fuás acções de noíias

Reaes promelTas, efperando da prudência do nof-

,,ío Parlameato nos alfifta à forma
,
que lhe pare-

cer conveniente para alivio de tenras confcien-

„ cias
;
porque naõ feria menos femjuíliça

,
que

„ aquelles
,
que foraõ merecedores de premio , íè

„ lhes negaííe alguma parte da mifericordia
,
que te-

„ mos moílrado àquelles
,
que procederão em mui-

to diffèrente forma
i e além deitas razoens faõ

„ taõ fortes as Leys capitães
, que eílaô eílabeleci-

„ das contra elles
,
que fuppofto

,
que foííem juP

5, tifícadas no feu ri Tor pelos tempos , em que íê

„ promulgarão , conf^ííàmos
,
que nos íêria pezado

„ vir na execução delias , dando morte a alguns dos

„ noííbs fubditos fomente pelas matérias da R eli-

„ giaô. Porém no meímo tempo , cm que decla-

„ ramos o mal
,
que nos parece eífufaó de fangue

,

„ e noílàs graciofas tenções fejaõ para aquelles nof-

„ fos fubditos Catholicos Romanos
,
que viverem

„ pacificamente íêm eícandalo } queremos, que el-

„ les todos entendaõ
,
que devem fazer aquillo , a

„ que faõ obrigados pela fua lealdade , e pelo noííò

Tom.VIL Rr „re-
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„ reconhecimento , naõ oífèndendo as Leys
,
que

„j.á eftaÕ, ou fe fizerem para impedir, ouefpalhar

„ fua doutrina em prejuizo da Religião Proteílan-

te, ou íê pela noííà declaração , conforme a qua-

,,lidade Chriftãa de nos naõ parecer bem effufaô

„ de íângue fomente por Religião , os Sacerdotes

„ tomarem confiança de apparecerem , e fe darem a

„ conhecer em oíFenfa , e efcandalo dos Proteílan-

„ tes , e das Leys em feu vigor contra elles , de

5, preíla conhecerão ,
que fabemos fer leveros

,
quan»

j, do a prudência o requere, aííim como íbmos bran-

j, dos ,
quando a caridade, e o conhecimento dome-

rito o pede. „ Defta maneira íòube a Rainha ir

diípondo o animo deiRey , para que o tempo com
as diligencias efpiritualmente politicas foíTem com
o íeu poder enfraquecendo as forças dos Hereges

,

fendo para eftas dilpofições a Rainha gloriofa ex-

ecutora da grande prudência , e incançavel diívelo,

com que lhas miniftrava o Marquez de Sande , Em-
baixador , o que ella depois foube taô bem mane-

jar , como moílrou o tempo em perigoíàs conjun-

duras
,
que nelle acontecerão , naõ fó no feu rey-

nado , mas depois na revolução daquella Coroa,

coníêrvando fempre illeíò o refpeito pelas máximas

da ília prudência.

Em difièrentes occafioens experimentou a Rai-

nha a oppofiçaõ dos Inglezes Protefi antes , irrita-

dos com aviva fufpeita , de que introduzira no ani-

mo delRcy as verdades Catholicas , e com a cer-

teza
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teza de que contribuirá muito para a converfaõ

de feu cunhado o Duque de York , que depois rey-

nou com o nome de Jacob II. e perdeo o Reyno
de Inglaterra por ganhar o do Ceo : e fe como íê-

guio os coníelhos da Rainha no verdadeiro zelo

,

fe governaííè pela prudência , com que ella os mo-
derava , pode fer

,
que confervaílè o Reyno em

grande beneficio da verdadeira Religião. E tanto

reconheceo o Principe de Orange
(
que em 1668

tirou a Coroa a El Rey feu fogro ) as virtudes da

Rainha, que apezar de hum partido taõ contrario,

lhe confervou o mayor refpeito nos cinco annos,

que ella refidio em Londres
, depois que o Princi-

pe com o nome de Guilherme III. occupou aquel-

le throno , tendo-fe aufentado para França com to-

da a fua família ElRey Jacob II. Antes havia pa-

decido a Rainha grandes contratempos
, chegando

a íêr publicamente accufada no Parlamento por fau-

tora da nobre culpa de querer introduzir a Reli-

gia6 Catholica em Inglaterra , e por outras
,
que

com mais falíidade fomentou a inveja , fendo a eí^

terilidade huma das caufas , com que os Proteftan-

tes pertendiaõ o divorfio , com horrivel exemplo

de Henrique VIII. que repudiou outra Rainha do
mefmo nome , e igualmente Catholica , e naõ infe-

cunda. ElRey defendeo a Rainha com grande

conílancia , e ainda com perigo , eftando muito na

memoria a horrenda tragedia , e parrecidio dei Rey
Carlos I. íeu pay , e o exemplo da fatal memoria

Tom.VII. Rrii da
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da Rainha Maria Stuarda , íêm que a nenhum
privilegiafle a innocencia , e o fagrado da Magefta-

de. O Conde de Caftello-Melhor Luiz de Vaí^

concellos e Soufa
,
que mais por infelice

,
que por

culpado vivia aufente da fua Patria em Inglaterra,

lêrvio à Rainha com tanro valor , e zelo
, que eí^

perava ao entrar do Parlamento aos meíinos Depu-
tados

,
que votavaõ fe lhe cortaílè a cabeça , o que

ella remunerou com precioíàs joyas, egroíTas quan-

tias , de que o Conde perpetuou o agradecimento

,

fundando com ellas hum Morgado
,
que intitulou

de Santa Catliarina
,

qite deixou aos feus defcen-

dentes. Prevaleceo finalmente a virtude contra a

malicia , e ficou a Rainha triunfante 5 e fe merecef-

Rurnet ,
Hijioire des íêm fé as Memorias de Burnet

,
BifpD deSalisbury,

i^ermres Re-joiutions
jg ^rcdulo nas noticias inccrtas do povo , que

pag.459 5 3cc. imprcf. nas verdadcs infalliveis da Religião , fe achariaõ nas
na Baya tm l/z 5. ^^^g Mcmorias alguns fucceíFos particulares, ain-

da que inverofimeis , da vida da Rainha , que íem

outras provas mais
,
que a fua pouca averiguação,

ainda que no eííèncial a vem a juftificar , refere,

que propuzeraõ aElRey repudiaflè a Rainha, mas

elle o abominou , como merecia taõ facrilego pro-

jedo. Eraõ os atrevidos fautores defta machina

,

que paííàraõ de temerários a públicos accuíadores

,

Hoflk , e Belhô , e era em fumma a accuíàçaô ,
que

a Rainha por fuggefta5 do Papa , e de outros Prín-

cipes Catholicos , fendo occultos inftrumentos deí^

te negociado Filippe Houvard , Cardeal de Nor-

folck ,
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folck , e Thomás Whit ,
Superior da Companhia

de Inglaterra , com outros muitos Padres da mefma

Companhia, como de outras Religioens, machina-

va contra a peíToa delRey feu efpofo , contra a Re-
ligião Proteílante , e eílado publico de Inglaterra

,

com o fim de introduzir nacjuelle Reyno a Religião

Catholica Romana ,
para cujo eíFeito fe tinha pre-

venido o Medico delRey com veneno , e com ar-

mas Milord Arundel de Wardour , deftinado Grao
Chanceller de Inglaterra, o Conde de Powiígran,

Thefourei o, Milord Rellafis , General da Arma-
da , Milord Peters , Mettre de Campo General , e

o Vifconde deStaífort, Commiílario Geral, eThe-
foureiro da mefma Armada. A que accrefcentavaÔ

,

que morto El Rey, exaltariaõ ao throno o Duque
de Yorck por fer Principe Catholico j íendo o pri-

meiro movei defta deteftavel , e blasfema accufa-

çaõ Milord Herbert Cherbury, que fobre aaverfaô,

que tinha à Religião Catholica Romana , abor-

recia mortalmente ao Duque de Yorck , íèntido

de em certa occafiaõ o haver tratado mal com as

mãos , e palavras na falia do Parlamento , como elle

merecia. Eíla exacranda novidade chegou a noti-

cia da Rainha, íèm outra prevenção
, que a fua in-

nocencia j e vendo-íê em taõ imminente perigo, em
que poderia triunfar a falfa perfídia dacjuelles Vaí^

íallos
,
participou ao Principe Regente D. Pedro

feu irmaõ
,
por hum Expreííb , o eftado , em que a

ambição , e odio da Religião Catholica puzera o

íeu
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íèu Real decoro. Mandou logo o Príncipe Re-
Soufa Moreira , TifiMf. gente à Cortc de Inglaterra ao Marquez de Arron-

*t,/:;"igÍ4of ches a affillii- à Rainha , que partio defte Reyno a

9 de Fevereiro de 1680, e chegando a Londres a

tempo
,
que havia pouco fahira defterrado daquella

Corte o Duque de Yorck com o pretexto de ha-

ver deícompoílo no Parlamento a Milord Cherbu-

ry , ficarão com a auíència daquelíe Principe def-

aílbmbrados os traidores, esforçando intrepidamente

a accuíàçaõ de íbrte
,
que já era formidável o íem-

blante defta perfídia. Porém Deos
,
que nos ma-

yores perigos fomente pode firmar a felicidade, íe-

renou tanto a tempo efta taõ terrível tormenta
,
que

íè vio ultrajada a calumnía , e fem perigo a inno-

cencia
5
porque ElRey feu efpofo

,
que por malig-

na fuggeftaõ havia cinco annos
,
que faltava naô

fomente às attenções de efpoíb , mas também às

que devia à fua Real peííoa , lhas reftituio fino , e

attento , com pleno conhecimento , do que mere-

cia a fua amada Conforte. Belhô , hum dos accu-

fadores, teve com morte apreííàda caftigo infame;

Hoílk expoílo na praça publica à irrifaõ , fobrevi-

veo à fua deshonra : ao Doutor Hequemá por pre-

mio da fua innocencia, lhe foy reftituído nao fó o
credito, mas a graça, e mercê dei Rey. Cherbu-

ry , que havia fido o primeiro movei defta detefta-

vel machina , e o que a movia, e animava , vendo,

que naô prevalecia a perfídia , paííbu a huma im-

piedade , inílando no Parlamento pelo repudio da

Rainha
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Rainha com o exemplo , que temos referido aci-

ma ,
delRey Henrique VIII. Mas finalmente ven-

do
,
que o amor , com que ElRey tratava a Rai-

nha , deftruira , e arruinara as fuás machinas , antes

que cahiííèm na fua peíToa , fe paííbu a Hollanda

,

aonde em breve tempo acabou, mas nao taÕ apref-

fadamente ,
que na5 viííè primeiro reftituido à Cor-

te o Duque de Yorck ,
para que vivamente íèntiííè

acabar lem honra , nem viíTe fatisfeita a vingança ,

que intentara. Efte he em fumma todo aquelle

terrível contratempo , que cercou a Mageftade da

Rainha, em que triunfou naô menos ainnocencia,

do que a conftancia , e brilhou o amor do Principe

Regente íeu irmaô na prompta reíbluçaõ , com
que entrou nefte negociado , a que a fua Real for-

tuna coníêguio taÕ feliz conclufaõ.

Foy a Rainha D. Catharina de eftatura pe*

quena ,
groííà , e de agradável preíença , ornada de

excellentes virtudes
,
grande Chriftandade , e devo-

ção , honeíla , prudente , e entendida : fallava pou-

co , mas com bellas palavras , magnifica
, liberal,

benigna , grandemente eímoler , e com generofo

animo , e larga maõ fazia efte íerviço a Deos , e ao

próximo , e muito agradável , fem embargo de eí^

tar fempre revertida da Mageftade. A larga aufen-

cia
, que fez da Patria , naõ lhe pode trocar a gra*

vidade dos coftumes , em que fora criada ; e prati-

cando todos os decentes da Naçaô Ingleza com
Mageftade , era com tal fuavidade , que fe fazia

grata
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grata à melhor , e mayor parte dos feus VaíTàlIos ,

de forte
,
que nelles experimentou amor

,
que ella

íàbia conciliar com natural agrado , fem que lhe di-

minuiííè a aííàbilidaJe , com que eílimava a Naçaõ
Ingleza , o conhecimento daquella natural inconA

tancia, que ella por qualquer leve accidente coílu-

mava uíàr com os próprios Reys , a qual a Rainha
fupportou com conftancia admirável , ainda quan-

do efteve expofta a evidentes perigos pelo aug-

mento da Religião Catholica Romana. El Rey
feu marido a eftimou com publicas demonftraçÕes,

como fe vio na commiííàõ ,
que por íêu refpeito

mandou a Roma , e em outras occafioens , e ella íè

fazia merecedora dos mais reverentes obíequios

,

porque o amou terniíTimamente. Na doença , de

que ElRey morreo
, foy tal a fua efficacia

, que

introduzindolhe Miniílros Catholicos
,
abjurou El-

Rey a herefia , e morreo reconciliado com a Igre-

ja Catholica Romana a i6 de Fevereiro de 1685.

A Rainha , em quanto viveo, lhe mandava dizer

pela fua alma nefte dia hum grande numero de

Miííàs em todas as Igrejas de Lisboa. Quando def-

ta Princeza naõ fouberamos outra coufa mais , que

efle importante negociado , em que fez
,
quanto ca-

be na fé humana , feliz a alma de íèu efpoíò , tro-

candolhe a Coroa , que perdia
,
por huma eterna j

Burnet , Hipire cies cfta acçaõ fómentc bafta para a fazer huma das
Dernims Rc-voint. d' ^^às celcbrcs Hcroínas , que fe coroarão com a
^«^/ef. tom. l.Jlv. 2.

71 r n 1 -n r • i .1. -« i i

pag.645. Mageltade. 13urnet referindo a reconciliação del-

Rey
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Rey Carlos com a Igreja Catholica Romana , de-

clama furiofamente contra ElRey , como coftuma

íèmpre , que fe lhe ofíèrece occafiao de fallar na

Religião Cacholica , de que fe vê
,
que daqui naí^

cia o motivo ,
porque taõ arrojadamente íe atre-

veo contra o Real decoro deftes Reys. Porém
como nefle Author vivia o efpirito da íbberba , e

oppofiçao contra a Religião Catholica, naô admi-

ra
,
que rompefle a fua má vontade nos abfurdos,

que eícreveo contra a Rainha
; porque na Obra,

que também imprimio àa HíYtoria da Reformaça^

,

eícreveo taõ cegamente preoccupado da fua má
vontade

,
que deu motivo ao illuftre Prelado Jaques

Beniimo BoíTuet
,
Bifpo de Meaux

, para que na fua

admirável Obra da Hi/toria das variações das Igre*

ias Proteftantes
^
impreííà no anno de 168 S em dous

volumes de quarto, convenceííè os erros de Burnet

com o mefmo
,
qus eile havia eícrito : e íêndo tao

eftimaveis as Obras do iníigne , e douto Boííuet

,

nefta parte merecem ainda mayor applauíb pela

evidencia , com que convenceo a arrogância da-

quelle Author. Também o Abbade Joachim le'

Grant convenceo com muita energia a Burnet na

Hi/toria
, que eícreveo , do Divorcio de Henricjue

VIII. e da Rainha Catharina^ refutando os primei-

ros livros de Burnet, impreííà em Pariz em 168

S

em tres volumes de doze ; e nas Notas , e Obferva-

ções
,
que fez à Carta de Burnet para Thevont,

que imprimio no referido anno , desfez as calumnias

Tom.VII. Ss daquel-
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daquelle Sedano. O erudito Poeta Pedro de Aze-

vedo Tojal em hum Poema Heróico de doze Can-

tos
,
que intitulou: Carlos reduzido-. Ingluterra il'

hiftradaj e fe imprimio em Lisboa no anno de 17 16,

eternitou com grande elegância a memoria defta

Princeza , louvandolhe as íuas virtudes , e defcre-

vendo as feftas do íèu cafamento , do qual formou

a idéa para a compofiçaô deíia Obra.

Refidio a Rainha na Corte de Londres na

companhia dei Rey Teu marido vince e dous annos,

nove mezes, eoito dias, e depois da fua morte mais

de íete annos, até que íliudofa da pátria efjreveo^a

ElRey Dom Pedro feu irmaõ
,
que defejava reco-

Iherfe a Portugal. Como ElRey entendeo, que po-

dia íer poííível lograr a companhia de fua irmãa,

promptamente diíjioz tudo o que podia pertencer

à vinda de Sua Mageftade Britânica pítra Portugal.

Segurou a Rainha as Tuas rendas com a Corte de

Londres na forma das Capitulações do feu cafamen-

to , e deixou porelíèito da fua generofidade, e naô

por obrigação
, confignada fubfiftencia para os or-

denados dos criados
,
que a haviaõ fervido naquelle

Reyno
,
pagsndolhe em Portugal pontualmente du-

zentos e quarenta mil cruzados cada anno, que le

continuarão quafi treze, que viveo nefte Reyno.
Entrando ElRey Jacob H. como diííèmos , a rey-

nar em Inglaterra em 1685 , e vendo a Rainha com
grande goílo ílorecer a Religião Catholica , fen«

tio , como também já ponderámos
,
que o zelo íe

naô
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naÕ moderaíítí com a prudência j o que deu occa-

íiaõ , a que os Inglezcs chamaíTem , entrando a ma-

yor parte da Naçaô nefta idéa, a Princeza Maria,

mulher de Guiliierme de Naííàu
,
Príncipe deOran-

ge, Statouder de Hollanda
,
pelos motivos, que fo-

raô caufa da liga de Ausburg contra o grande po-

der de Luiz XIV. Rey de França, e vendo a Rai-

nha as coníequencias ,
que podia ter efta mudança

,

e que ElRey Jacob havia de paííàr com a fua fa-

mília para França, cuidou em recolherfe a Portu-

gal, para onde já no dito anno de 1685 tinha vin-

do o Conde de Caftello-Melhor com permiííàõ del-

Rey D. Pedro. Eíle nomeou depois em 168 S pa-

ra conduzir a Rainha a Nuno da Cunha de Ataí-

de , Conde de Pontével , Eftribeiro mor da Infanta

D. Ifabel. Partio o Conde para França por terra

com feu fobrinho Nuno da Cunhi de Ataide , ho-

je Cardeal , e Inquiíidor Geral, que o acompanhou
até Pariz, donde voltarão por mudar a Rainha en-

tão de parecer , vendo podia íèr útil aos Catholi-

cos a fua aíTiílencia em Londres ; e experimentan-

do depois no Príncipe de Orange
, já novo Rey

com o nome de Guilherme IIL e na Rainha fua

mulher toda a attençao
,
que mereciao as fuas gran-

des prerogativas , determinou a fua jornada. Sa-

hio de Londres, e fazendo caminho por França , e

Heípanha , entrou em Portugal pela Província da

Beira. Nomeou ElRey para a conJuzir ao Mar-
quez de Arronches Henrique de Sou ia , do Coníe-

Tom.VIL Ss ii Ih j
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lho de Eftado
,
que jd fora feu Embaixador na Cor-

te de Londres , cuja peíToa era grata à Rainha.

Partio o Marquez para Almeida anticipadamente a

efperalla acompanhado do Marquez de Arronches,

Príncipe do Sacro Romano império , cafado com
fua neta , de D. Jofeph de Menezes , e do Mar-

quez de Távora feus genros , de D. Diogo de Me-
nezes , D. Antonio de Noronha , e do Conde de S.

Joaõ feus netos , e do Conde da Calheta , em quem
concorria a meíma razaô por íèr calado com fua

neta, e de huma boa comitiva de criados muy luzi-

dos. Teve o Marquez Condudor noticia das jor-

nadas ,
que fazia a Rainha , e de que chegando a

MatapoíTuelos
,
Lugar da Coroa de Caftella , enfer-

mara de huma eryfipela : tanto , que o Marquez de

Arronches teve efta noticia , mandou à Univeríida-

de de Coimbra buícar o Doutor Antonio Mendes

,

Lente de Prima de Medicina , e Medico da Came-
ra delRey , hum dosmayores profeíTores, que te-

ve aquella fciencia. Tanto , que elle chegou a Al-

meida ,
partio o Marquez com elle a MatapoíTue-

los , a Rainha agradeceo muito ao Marquez o íèu

cuidado
,
jufta mente merecido do feu zelo ; e con-

valecida a Rainha , continuou a fua jornada para

Almeida: governava as Armas daquella Província,

com Patente de General da Artilharia , o Vifcon-

de de Barbacena Jorge Furt;ido de Mendoça. Def-

ta Praça continuou a Rainha a jornada para Lif-

boa, achando por toda a pvirte aquelle amor, qu2

os
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os Portuguezes coftumaõ tributar aos leus Prínci-

pes. Entrou em Lisboa a 20 de Janeiro de 1695 Memorias m.r. do Du-

entre vivas, e acclamações do povo. ElRey D.
nrtom^x/^^i^ó^''*

Pedro feu irmaõ a foy bufcar ao caminho , e fahio ' ' '

^*

do Paço da Corte-Real às nove horas da manhãa

acompanhado de toda a Corte , e fe encontrarão na

calçada do Lumear , e naõ dando o fítio lugar de

voltar o coche ,
emparelhou o em que ElRey hia

com o da Rainha : do delRey defceraõ logo o

Conde de Vianna íèu Eílribeiro môr , o Marquez
de Marialva , Mordomo môr, e o Marquez de Ale-

grete , Gentil-homem da Camera j fahio ElRey do

íèu coche , e chegando ao eftnbo do coche da Rai-

nha , lhe moílrou com agrado , e com expreílbens

o grande gofto
,
que tinha de a ver : depois de Sua

Mageftade Britânica agradecer o aíFedo delRey feu

irmão , com igual contentamento paíibu a entrar

no coche delRey , e tomando o lugar da maõ di-

reita , íe continuou o acompanhamento na fórma

coftumada. Foy conduzida à Quinta de Alcanta-

ra , aonde a efperava a Rainha D. Maria Sofia,

que a veyo receber ao topo da efcada , e depois de

íe cumprimentarem com grandes moflras de con- ^

tentamento , fc defpedio a Rainha D. Maria ; e a

Camereira môr, as Senhoras de Honor, e Damas,
e Officiaes da Cafa ,

que a acompanhavaõ
, beija-

rão a mao à Rainha da Graa Bretanha , e ElRey
voltou com a Rainha fua mulher para o Paço.

Foy magnifica a horpedagem ,
que durou por mui-

tos
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tos dias. Depois quando as Rainhas íê avifta-

vaô , cada huma na fua caía , cedia hun:ia à outra

o melhor lugar , e affim íe vificavaõ muitas vezes

,

crefcendo tanto na amifade
,
que em efFeito delia

,

e do parentefco aflentaraõ
,
que naõ fahiriaõ da ca-

ía , em que cada huma íè achaíTe , o que feria reci-

proco em ambas ; e também em demonftraçaõ da

amifade , e carinho aílentaraõ fallaremíe por tos.

Com todo efte amor , e humanidade fe tratarão cí-

tas duas Rainhas, ornadas ambas deexcellentes vir-

tudes. AíTiília a Rainha D. Catharina na Quinta

de Alcantara , e depois bufcando fitios accí-mmo-

dados ao feu génio , e faude
, occupou alguns Pa-

lacios
,
depois do de Alcantara. Foy primeiro para

o do Conde de Redondo junto a Santa Manha,
depois para o do Conde de Soure , de donde foy

para o do Conde de Aveiras em Belém , e ultima-

mente edificou hum novo Palacio
,

Capella , e

Quinta no íitio da Bempofta , onde viveo , e para

donde fó íe apartou dos poucos dias, que refidio no

Palacio da Corte-Real com El Rey feu irmaô , e

antes tinha fwito no mez de Fevereiro do anno de

1699 huma jornada a Villa-Viçoíà , onde efteve

com gofto , e depois na Cidade de Évora , na qual

a 4 de Mayo fez entrada publica j e fendo recebida

com ma2;nifícas feílas , ricos arcos , e com todas as

ceremonias devidas à Mageftade , voltou para Lií^

boa , aonde checou a 8 do referido mez. Confer-

vou fempre alguns criados , e criadas Inglezas, e

tendo
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tendo voltado para Inglaterra a Condefla de Fiii-

gal com huma filha fua , Senhoras Irlandezas Ca-

tholicas, e de muita qualidade, recebeo com o ex-

ercício de Cameriftas , e largos ordenados , Senhoras

Portuguezas da primeira qualidade
,
que forao as

CondeíFas da Ericeira , de Pombeiro , e S. Louren-

ço 5 todas viuvas j D. Archangela Maria de Portu-

gal , irmãa do Conde de Sarzedas , viuva de Dom
João de Caíiro Telles , D. Ignes Antónia de Tá-

vora , filha do Morgado de Oliveira , e viuva de

Joaõ de Saldanha de Soufa , D. Joanna de Távora,

viuva de Simaõ de Vafconcellos e Soufa, Governa-

dor da Cafa do Inflinte D. Pedro , e filha de Joaõ
Gomes da Sylva

,
Regedor dasjuíliças.

No anno de 1704 , em que o Archiduque

Carlos com o nome deiRey D. Carlos 111. de Caf-

tella paíTou a Portugal
,
pouco depois de chegado ,

enfermou a Rainha de huma eryfipela
,
que ateve

muito tempo de cama , e mandando ElRey Ca-

tholico faber delia por hum Gentil-homem da fua

Camera , e dando o recado à fua Cameriíla
, que

eftava de femana , lhe reprefentou juntamente o

grande defejo ,
que ElRey tinha de ver a Sua Ma-

geflade : pelo que a Rainha ordenou ao Duque de

Cadaval, que diííèíle a ElRey Catholico, que ella

o eíperava com grande defejo de o ver
,
que o dia

,

e hora deixava à eleição de Sua Majg^eftade. Dous
dias depois aviíbu o Almirante de Caílella ao Du-
que

,
que no Domingo 15 de Abril havia ElRey

Calho-
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Catholico de ir cumprimentar a Rainha da Grãa
Bretanha. Aviíbu-fe pela Secretaria de Eílado aos

Grandes , e Officiaes da Caía delRey
,
para que le

achaííèm no Paço da Rainha de Inglaterra , e por

parte da Rainha íe avifaraõ todas as Senhoras pa-

ra que íe achaííèm no feu Paço , com o que eíle-

ve numeroíb , e luzidiílimo o concurfo da Corte.

O Conde de Vianna, Eílribeiro mor, teve ordem

para mandar os coches , que foííem neceííàrios para

ElRey Catholico, que foy em hum coche da peí^

foa dei Rey de Portugal , com outro de refpeito.

Entraraô no coche , na cadeira de diante , o Prín-

cipe de Lichtenftein
,
Ayo , e Mordomo mòr, à

maõ direita , e da efquerda o Almirante de Caílel-

la , e no eftribo efquerdo o Principe de Darmílad:

hia o coche coberto com a fua guarda de Corpo
,

e a mais comitiva íê meteo nos coches , e o Con-
de de Aílumar íe adiantou no feu , naõ indo no

acompanhamento , como nunca fez quando era em
coche

,
pelo íeu naõ íêr precedido pelo dos Carne-

riílas dei Rey Catholico.

A forma , que fe obíêrvou nefta viíita foy ,

que na porta da íalla eivava Rodrigo de Almeida,

Guarda das Damas do Paço deiRey de Portugal,

íeguia-fe a primeira , e íêgunda caía, em que ficou

toda a Corte, e à porta da terceira cafa eííava An-
dré Mendes , Porteiro da Camera da Rainha, com
ordem para naõ deixar entrar dalli para dentro ne-

nhum Fidalgo: eíiavaõ neíla terceira caía todas as

Senho-
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Senhoras. A- porta da Camera da Rainha eftava

Joaô Carneiro Briim , também íèu Porteiro da Ca-
mera. Tanto

, que ElRey Catholico chegou , to-

da a Corte o foy bufcar a baixo , e o tornou a acom-
panhar até o coche. ElKey hia defcoberco , e por

eíla cauía o forao também os Grandes de Portu-

gal , e fomente o acompanhou até a Camera da

Rainha o Principe de Liclitenftein , íèu Ayo , e

Mordomo mor ,
que lhe chegou a cadeira , e íàhio

para fora a eíperar à porta da Camera
,
que era a

meíma caía , em que eftavaÕ as Senhoras j e vendo

,

que o Almirante eivava à porta da cafa de fora

,

diflè ao Porteiro João Carneiro , que deixaílè en-

trar o Almirante , ou o deixaílè fahir 5 porém elíe

obíèrvante da ordem
,
que tinha

,
refpondeo

, que

Sua Excellencia tinha alli
,
que fazer , e o Almiran-

te naõ, que íè quizeílè fahir o podia fazer, mas que

©Almirante na5 podia entrar
j
porque aquella ca-

ía era reíèrvada às Senhoras , e elle naõ tinha alli

occupaçaõ. Entrou ElRey na Camera da Rainha

,

onde eílava pofta huma cadeira de veludo negro

em diílancia competente da cama , e chegandolhe

a cadeira o íèu Ayo , íè íèntou. Na Camera eíla-

va fó D. Ignez Antónia de Távora , Cameriíla de

íèmana , aííiftindo aos pés da cama da Rainha , e

tanto , que ElRey Catholico chegou para fe íèn-

tar, íè affaílou até chegar à parede. Acabada a vi-

íita, íè levantou ElRey Catholico íèm eíperar, que

lhe alíkftaííèm a cadeira , e fe deípedio da Rainha

Tom.VII Tc com
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com grande cortezia ,
que foy muito bem corres-

pondida , tendo-fe obfervado huma fingular or-

dem , e advertência naquelle Paço
,
que dava a re-

conhecer , que era habitação de huma Rainha taõ

prudente , e de tantas virtudes , como foy a Rai-

nha D. Catharina.

No mefmo anno de 1704 quando ElRey D.

Pedro feu irmaõ paílòu à Beira , lhe encarregou a

regência dos feus Reynos
,

para cujo effèito bai-

xarão Decretos a todos os Tribunaes, e ordenou

ao Duque de Cadaval D. Nuno Alvares Pereira de

Mello
,
que fícaílè em Lisboa (ainda que ao depois

refolveo o contrario , como adiante fe verá ) com a

incumbência de aíTiftir ao Principe , e Infantes íèus

Prova num. 42. filhos. E em hum papel , que ElRey mandou à

Rainha fua irmãa pelo feu ConfeíTor o Padre Se-

baíliaÕ de Magalhaens , da Companhia, -entre ou«

tras coufas lhe recommendava , que em todas as

coufas do governo fe íèrviííè das largas experiên-

cias do Duque de Cadaval , e da grande fidelida-

de , e zelo , com que fe havia empregado íempre

no íèu Real íèrviço. Deixou também em Lisboa

para aíTiftirem no Confelho deEílado, além do Du-
que , a feu filho o Duque D. Jayme , os Marque-

zes de Cafcaes D. Luiz Alvares de Caftro , o de

Niza D. Francifco Balthaíar da Gama , o Inquifi-

dor Geral D. Fr. Jofeph de Lencaílre , os Arcebií^

pos de Lisboa D. JoaÕ de Soufa , e de Braga Ruy
dc Moura Telles, os Condes de Val de Reys Lou»

renco
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renço de Mendoça , e o de Sarzedas Dom Luiz da

Sylveira , o Monteiro môr do Reyno Garcia de

Mello, e D. Francifco deSouíâ, Capicaõ da Guar-

da Alemãa , o Secretario de Eílado Dom Antonio

Pereira da Sylva
,
Bifpo de Elvas , e para Secreta-

rio das Mercês , e Expediente a D. Thomás de Al-

meida
, ( hoje digniííimo Cardeal , e Patriarca de

Lisboa ) fubftituindo a Diogo de Mendoça Corte-

íleal , de quem era o cargo , o qual acompanhava

a ElRey feu irmaô , exercendo a occupaçaô de Ser

cretario de Ertado , e aííiftia também o Secretario

Roque Monteiro Paim , o que fempre tinha feito

à Rainha. Depois fegunda vez noanno de 1705
teve a Rainha D. Catharina a regência do Reyno
pela perigofa enfermidade

, que padeceo ElRey
íêu irmaÕ , concorrendo para a guerra com tanta

aíbividade
, que naquella Campanha fe ganharão

Valença de Alcantara
,
Albuquerque , Salvaterra

,

e Çarça. No mefmo anno faleceo a Rainha de

huma cólica em huma quinta feira às dez horas da

noite do dia 51 de Dezembro do anno de 1705,
havendo cumprido feflènta e fete annos, hum mez,
e feis dias. Mandou-íe depofitar no Real Mofteiro

de Belém junto ao Príncipe D. Theodofio feu ir-

mão , declarando ,
que em caíb ,

que os feus oíTos

,

íê trasladaííèm para o Convento de S. Vicente de

Fora, como difpuzera no íeu Teftamento ElRey
íêu pay , era fua vontade ,

que os feus fe trasladaf-

íèm na mefma forma , e fe lhe déííèm fepultura na

Tom.VlL Tt ii Ca-
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Capella mor do dito Mofteiro. Tinha muy anti-

cipadamente ordenado oíèu Teftamento em 14 de

Fevereiro de 1699 , em que inftituio por feu uni-

veríal herdeiro a ElRey Dom Pedro feu irmaô, a

quem pedia foííè íèu Teftamenteiro , e reduzindo a

Prova num. 4^. hum papel , em que faz mençaõ dos legados , e eí^

molas aos Morteiros pobres , e recoletos defta Ci-

dade , e de Villa-Viçoíã , e outros legados pios,

com que ílitisfazia a íua devoçaô , e a fua familia

,

porque de toda íè lembrou liberalmente : com pou-

cas regras deu por acabado o Teftamento , que eí^

creveo Roque Monteiro Paim , do Coníèlho dei-

Rey íeu irmaõ , e feu Secretario. Dotou , e man-

dou edificar huma Caía aos Religiofos da Compa-
nhia para nella íe criarem peíToas para as Miílòens

da índia
,
que fica fora da Cidade de Lisboa no íi-

tio
,
que chamaô Arroyos.

ElRey Dom Pedro
, que havia ido aííiftir à

R ainha , íè recolheo a Alcantara depois das nove

horas da noite , e ordenou
, que o Coníèlho deEÍ^

tado fícaífe no Paço da Bempofta
,
para que difpu-

zeííè tudo o que foííè neceíTàrio nocafo, que mor-

reílè a Rainha. Depois da fua morte, logo napre-

fença do Confelho de Eftado , fe leu o feu Tefta-

mento, o qual abrio porefpecial ordem delRey o
Secretario de Eftado D. Thomas de Almeida , e o
Confelho de Eftado reíblveo a forma do enterro y

e também aííèntou
, que os Officiaes da Caía del-

Rey feu irmaõ haviaõ de aíTiftir ao krviço do fu-

neral da Rainha. No
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No meímo Paço fe fez o Officio de corpo

prefente , em que celebrou Pontifical D. Antonio

de Saldanha ,
Bifpo de Portalegre , eleito da Guar-

da, aíTiílido dos Biípos do Algarve Dom Antonio

Pereira da Sylva , do do Maranhão D. Fr. Timo-

theo do Sacramento , do de Bona D. Fr. Pedro de

Foyos , e do de Hypponia D. Fr. Antonio Botado,

e cada hum dos quaes cantou feu Reíponíb. De tar-

de todo o Clero
,
Religioens , e ainda as Monacaes,

e as que por privilegio naõ coftumaõ acompanhar,

eftavaõ diHribuidas defde o Paço da Bempofta , íè-

guindo-íê pela rua de Santo Antonio dos Capuchos,

S. Joíèph , Annunciada , ao Rocio até a Efperança.

Quando houve de começar o enterro tirou o pano,

que cobria o caixão , Manoel de Vafconcellos e

Soufa ,
que fazia o officio de Repofteiro mor por

feu irmaõ o Conde de Caílello-Melhor. Pegaraô

nocaixaô o Marquez de Marialva D. Pedro de Me-
nezes , o Conde de Sarzedas D. Luiz da Sylveira

,

o Conde de Atalaya D. Luiz Manoel de Távora

,

o Conde de S. Vicente Miguel Carlos de Távora,

o Conde de Villa-Verde D.Pedro Antonio de No-
ronha , o Conde de Alvor Francifco de Távora, o
Conde das Galveas Diniz de Mello de Caftro, e

D. Francifco de Souía , todos do Coníelho de Fila-

do j e aífim foy poílo na liteira , e levado a Belém
com o acompanhamento, e forma obíèrvada nos en-

terros das peííòas Reaes , e fervido de toda a Cafa
delRey feu irmaõ 5 e os msfmos Confelheiros de

Eílado 5
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Eílado ,
que levarão o caixão a liteira , o tirarão

em Belém , e no adro da Igreja o entregarão à Ir-

mandade da Mifericordia , conforme fe pratica com
os dos Reys. O Principe do Brafil com os Infan-

tes D. Francifco , e Dom Antonio lhe forao deitar

agua benta ao Paço da Bempoíla , e acompanharão

o corpo até íê meter na liteira , a cuja ceremonia

ElRey naô aífiílio por lho naõ permittirem os acha-

ques , que padecia , de que finalmente veyo a fale-

cer. Em demonftraçaô doíèntimento tomou luto

a Corte com as fuás familias por hum anno , man^

dando-íê íufpender por oito dias o defpacho dos

Tribunaes , e que os Miniílros delles , e as fuás fa-

milias tomaííèm luto na meíma forma
, que a Cor-

te.

Carlos
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/'^Jacobo Stuart,(

l Kcy da Gráa
\ Bretanha , naf-

\ eco a 19 de ]u-

Carlosl. Rey \ nho dc 1566,
da Gráa Brc- \+a 27 de Mar-
tanha,nafceo Iço de 1625.
a ip de No- ^/
vembro dc

1600 , e + a

50 dc janei-

ro dc l<54p.

A Rainha Anna
de Dinamarca,

+ a 2 de Março
|

,de lóip.

^Henrique Stuârt,^

Baraó de Darnley,

'

Duque de Koch-
|fay

,
depois Rey

de£rcocia, + a 20
de Fev. de l 567.
Maria , Rainha de I

,
Macth. Stuart , Con*

de di Lcnox , Re-

gente de Elcocia , +
icm 1 572.
A ConJelTa Marga-

rida Douglaí. + a 10

de Março 157b, H.

Jacobo V. Rey de

^ Elcocia , nalc. a i ç

C dc Abril de 1512,-i-

a 1 ^ de Dezembro
dcFcv. dc 1587. S de I 542.

/ A Kainha Maria de

^ Lorena , 4- em l o de

Junho de 1 5Ó0.

— ' j

Efcocia , + a

Carlos II.

Rey da

Gráa Bre-

tanha , ca'<

fado com a

Infanta D.
Catharina.

Fedcriro II. Rey'
de Dinamarca , e

Noruega , + 34
Ide Abril de 1 sSc^.,

I
A Rainha Sofia dc

Mekelbourg , +a
4 de Outubro de

^1651.

A Rain.Hen-\

riqueta Ma-
ria dc Fran-
ça ,+ a 1 o
,de Agofto de
I66p.

Henrique IV.
Rey de França,

n. a I 5 de l^e-

zemb.de 1555,1
+ a 14 de Ma-
yo de 1 572.

A Rainha Ma-,
ria dc Medicis , I

a 5 dc Julho
de 1^42.

Antonio de Bour-
bon , Duque dej

Vandoma
, Rey

de Navarra , naíc.

a 22 de Abril de
I 5 1 8 , + a 1 7 dc
Novcmbr. 1552,
Joanna de Albret

,

Rainha de Navar-
ra, + a p de Ju-
nho de 1572.

^Francifco de Me-
dicis , Graó Du-'
que de Toícana,-

i + a p de Outubro
Ide 1587.
lA Graó Duqueza
Joanna de Auftria,

+ a 6 de AbriJ de
»57^«

Chriftiano III. Rey
de Dinamarca, 4- em
o primeiro de janeiro

de I 5 5p.

A Rainha Dorothea

, de Scixonia ,-í-à 7 de

Ou.ubro de 157».

Ulrico , Duque de

Mekelbourg5+a 14
de Maiço de 160:5.

A Duqujza líabel de

Dinamarca , + a 4 de
' Outubro de 1 585.

Carlos de Bourbon,
Duque de Vandoma,
naíceo a 2 de Junho

I

de I4b'p , + a 2 5 de

Março dc 1557.
Francifca de Akn-
çon , Duqueza de Be»

aumont , + a i 8 de

.

Mayo de 151 3.

Henrique de Albret

,

Rey de Navarra , r.

cm 1505 ,+ a 25de
Mayo de i 555.
A Rainha Margarida

.
de Valois ,+ a 2 i de

.

Dezembro de 1 54p.

Cofme de Medicis

,

Duque de Florença,-

+ em 2 1 de Abril de,

1574.
A Duqueza D. Leo-
nor de Toledo , 4- em
1562.

Fernando I. Empe-'
radcr , + a 26 ds ju-

lho de I 564,
Anna de Hungria

,

Rainha de Hungria,

'

f cm 1 5 1 7.

Joaô Stuarr, Conde dc Lenox,+
cm Setembro de 1527.

ACondeíía Ifabel Stuarr.

Archimbaldo, Conde de Angus.

A CondeíTa Margarida de Ingla-

terra.

Jacobo IV. Rey de Efcocia , nafc.

Sa 1(5 de Março de 1472 , + a IO
de Setembro de i $ i

) A Rain. Margarida Tudor , filha de
^ Henri q. Vil. R;y de Ing!. -í- i 5 ; 9.

Cláudio de Lorena , Duque de Gui»

fc, n. a 20 dc Outubro dc I4P^>
+ a i j de Abril ds 155O.

A Duquezi Antónia de Bourbon y

+ em 1585-

S Federico I. Rey de Dinamarca, e

. Noruega , + a 5 de Abril de 1555.
/ A Rainha Anna de Brandebourg

,

^ +em 5 de Mayo de 1514.
Magno II. Duque de Saxcnia La-
w embourg, + cm I5'47.

A Daquez;i Ca;harina Bfunfwik ,

+ em I fí) ^.

~ Alberto V. oFermofo, Daque de
Mekelhourg, + aiodejan, 1547.
Anna de Brandenbourg, vjs a ip
de Junho dc i <57.

Federico I. Rey de Dinamarca,

A Rainha Anna de Brandebourg.

Francifco ce Bourbon, Conde de

^

Vandoma ,naic. em 1470, >i« a 5

,
de Outubro de 14P5.
Maria de Luxembourg , CondeíTa
de S. Pau!o , «í* o i.de Abri! i 546,

' Renato , Cuque de Alençon , >í<

I em o I. dc Novembro de 1492.
A Duquesa Margarida de Lorena,

)i« em 15??,
joaô ceAlbrer, Rey de Navarra,

>i« a 17 dc jut ho dc í 516.
Catharina dcíox, Rainha Je Na-
va rra

, «i» a I 7 dc Fever. de i 5 1 7.
' Carlos de Valões , Conde de An- •

gouiefme
, ^cm í4p.5'.

A Condefla Luiza de Saboya , »J<

em 1551.

Luiz dito Joaõ de Medicis, «í^em
Novembro de l 526.

Maria de Salviati.

D.Pedro Alvares deToI. Vice-Rey
deNapol, íjía 22 deFev.de 1555.
Dona Maria Olorio Pimentel , il.

Marqueza de Villa-Franca.

D. Filippe I. Rey de Caftílla , vX-<

em 25 de Setembro de 1 506.
D. Joanna , Rainha de Caílella. H.

».Jí
a 4 de Abril de 1555'.

Ladislao , Rey de Bohemia , e Hun-
gria , 4» em 1516.
A Rainha Anna de Fox , em
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CAPITULO IV,

T>. J/onfo VL

Anticipada morte do Prínci-

pe D. Theodoíio , como fica

efcrito , deixou para herdeiro

do Reyno de Portugal ao In-

fante D. Aííbníb íeu irmaô , o
qual nafceo na Cidade de Lií^

boa em huma íefta feira 21 de

Agofto de 1645 pelas oito horas damanhãa, eftan-

do nefte tempo ÈlRey feu pay na Cidade de Évo-

ra : foy bautizado a 1 5 de Setembro do meímo an-

no na Capella Real pelo Biípo CapellaÕ môr D.
Manoel da Cunha , e por feu mandado benzeo a

agua o Doutor Vicente Feyo Cabral , Prior da

Fregue-
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Fregiiefia de S. Juliao , e foy levado à pia pelo Mar-

quez de Ferreira , Mordomo mor da Rainha
, que

hia com opa de brocado rico debaixo do Palio

,

acompanhado de todos os Senhores , e Nobreza da

Corte : levava5 as varas do Palio D. Miguel de

Almeida , e Henrique Correa da Sylva , Védores

da Fazenda , D. Carlos de Noronha , Prefidente da

Meíà daConfciencia, e D. Antão de Almada, Go-
vernador das Armas da Corte

,
que tinha fido Em-

baixador a Inglaterra : levava o faleiro o Marquez
de Cafcaes , a vela o Marquez de Aguiar , a toalha,

e vefte cândida o Conde de Cantanhede , o gomil

o Conde de Villa-Franca , e o maçapaÕ o Conde de

S. Lourenço, Foy Padrinho o Príncipe D. Theo-

doíio
,
que hia atraz do Palio , veftido de chama-

lote anogueirado picado fobre branco , com os ca-

bos brancos , traníêlim de ricas pérolas , e huma
roía de diamantes no chapeo de grande valor , e

junto a elle o Bifpo Inquifidor Geral D. Franciíco

de Caftro
, para o advertir das couíàs , a que havia

de refponder na celebração daquelle Sacramento

:

hia junto do Príncipe a fua Aya D. Marianna de

Lencaftre , viuva de Luiz da Sylva Telles , Vedor
da Fazenda , e do Confelho de Eftado. Na Tri-

buna aíTiftio a Rainha fua may com as Infantas em
quanto durou a função ,

que foy celebrada com no-

tável pompa. Foy jurado Príncipe fucceííòr da

Coroa Portugueza a 22 de Outubro do anno de

1655.

Era
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Era curta a idade , em que o Príncipe do Bra-

fil , e Duque de Bragança D. Affonfo íe achava,

quando pela morte deiRey feu pay fobio ao thro-

no. Para o que íe deftinou o dia 15 de Novembro
de 1656 para o auto do levantamento , e juramen-

to, que os Grandes, Seculares, e Ecclefiaílicos , e

mais peííoas lhe haviaõ de fazer. Era aquelle dia

huma quarta feira , na qual pelas tres horas da tar-

de baixou ElRey do feu apoíènto à falia dos Tu-

deícos , e íahio a huma varanda
,
que corria imme-

diata ao Paço , defde o lado do Forte até o outro

da varanda , que Hca da parte da terra
, que eftava

magniíicamente adereçada. Vinha ElRey com opa

roçagante de téla de prata com flores de ouro , for-

rada de carmefim , e veílido de téla de ouro , e

pardo
,
guarnecido de rendas de prata, e ouro, com

abotoadura de pedraria , e hum collar ao pefcoço

de grande valor , e delle pendente o habito da Or-

dem de NoíTo Senhor Jefu Chriílo em hum circu-

lo de diamantes ,
efpadim dourado , e mangas de

téla branca lavrada de ramos de ouro , e no chapeo

huma joya de diamantes
,
que prendia a aba do

mefmo chapeo: trazialhe a cauda da opa João Ro-
drigues de Sá , Conde de Penaguião , do Confelho

de Eílado , e feu Camereiro mor : immediato a Sua

Mageftade vinha o Inflmte Dom Pedro defcober-

to fazendo o oílicio de Condeílavel com o eíloque

deíembainhado , e levantado em ambas as mãos , e

junto a elle Ruy de Moura Telks , do Confelho

Tom. VII. Uu de
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de Eftaclo , e Vedor da Fazenda , Eílribeiro mor
da Rainha D. Luiza

,
para lhe ajudar a fuftentar o

eíloque por fer o Infante de oito annos. Nomeou
a Rainha ao Infante para exercitar efte officio por

evitar a contenda
, que havia entre o Duque de

Cadaval , e Conde de Odemira , que com fortes

motivos pertendia hum preceder ao outro
j
porém

era claro o direito do Duque no próximo parenteí^

CO da Cafa Real Reynante. Antonio Telles de

Menezes, Conde de Villa- Pouca de Aguiar, Ge-
neral da Armada Real, e do Confelho de EíUdo,

hia adiante fazendo o oííicio de Alferes mòr com a

bandeira defenrolada , e a elle fe fc^guia D. Joaõ da

Sylva
,
Marquez de Gouvea , do Coníèlho de Ef-

tado , e Guerra, feu Mordomo mor , e na mefma
igualdade D. Joaô Mafcarenhas , Conde de Sabu-

gal , fazendo o officio de Meirinho mor , e mais

adiante D.Rodrigo de Menezes, Regedor dasjuí^

tiças , e o Secretario de Eftado Pedro Vieira da

Sylva , e aííim íe hiaõ íêguindo os mais officiaes da

Caía Real : á maõ direita delRey vinha o Duque
de Aveiro D. Raymundo de Lencaftre, do Coníè-

lho de Eílado , e à mao efquerda o Duque de Ca-

daval D. Nuno Alvares Pereira de Mello , ambos

em hum andar , ties , ou quatro pafí()s mais adian-

te delRey : ao Duque de Aveiro fe íeguia o Mar-

quez de Cafcaes D. Alvaro Pires de Caflro , Alcai-

de mor de Lisboa , e ao Duque de Cadaval o Mar-

quez de Niza D. Vafco Luiz da Gama , do Confe-

lliO
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lho de Eítado , e Vedor da Fazenda , e aíílm fe fe-

guiaõ por hum , e outro lado os Condes , obfervan-

do da mefma forte as fuás precedências , que íaô re-

guladas conforme a antiguidade das Cartas das fuás

Dignidades , e no meyo delles os Officiaes da Caía.

Todos os Grandes , e Senhores hiaõ veftidos de ga-

la com collares , e cadeas ao pefcoço , e defcober-

tos , por aííím fer coftume em íemelhantes aólos.

Depois delRey eílar no feu throno , e todos em
íeus lugares, e preparado aíTim tudo , e depois del-

Rey ter jurado , e promettido de guardar os foros,

coítumes, privilégios, graças, e mercês, liberdades,

e franquezas, que pelos Reys feus predeceílbres fo-

raõ dadas , concedidas , e confirmadas , diííè o Rey
de Armas Portugal : Manda EIRey noffo Senhor y

qm nefte aâÍo veniiav jurar , e beijar a maÕ os Gran-

des , Titiilos Seculares , e EcclefiaUicos , e ^nais pef-

foas da Nobreza ajiin como fe acharem , fem prece^

dencias , nem prejuízo do direito de algum, A pri-

meira peííba
, que jurou

, foy D. Miguel de Almei-

da , Conde de Abrantes , Mordomo mor da Rai-

nha , mãy de Sua Mageftade , em cujo nome fez o

dito juramento
,
por virtude da Carta de poder, e

procuração
,
que para eíle efíèito lhe deu a mefma

Senhora , a qual foy lida em voz alta , e intelligi-

vel pelo Secretario de Eftado. A íegunda peílòa

,

que jurou
,
foy o Infante D. Pedro

, jurando nefte

lugrar como Infante
; porque fe o fízeííè como Con-

deílavel havia de fer no penúltimo , e largando o

Tom.VII. Uu ii eílo-
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eRoque aRuy de Moura em quanto jurava. De*

pois fe feguiraõ o Duque de Aveiro , e o Duque de

Cadaval , o Marquez de Cafcaes , o Marquez de

Gouvea , e o Marquez de Niza , a que íè feguiraõ

logo os Condes , fem entre elles haver precedên-

cia , e depois de jurarem os Grandes , forao jurar os

Biípos , e os mais Bifpos eleitos, nefta forma conti-

nuando pelos Miniftros dos Tribunaes , e Donatá-

rios da Coroa , Alcaides mores , e Fidalgos , e mais

peíToas de Nobreza , os quaes fbrao jurar aííím j

que podiao chegar , íêm entre elles fe guardar or-

dem de precedências , e depois de todos, em ultimo

lugar
,
jurou o Secretario de Eftado Pedro Vieira

da Sylva. Acabado efte ado com as demais cere-

monias coílumadas , defcendo ElRey do feu thro-

no com o Sceptro Real na mao encoftado ao pei-

to, voltou pela mefma parte acompanhado fomen-

te , dos que com elie tinhaõ vindo , pelo declaran

em voz alta o Rey de Armas Portugal
,
que elie

aííim o mandava , e foy a Capella, aonde fe cantou

o Te Deum com geral contentamento dos feus Vaí^

fallos.

Ficou ElRey debaixo da tutela daquella fá-

bia , e pruJente Matrona a Rainha D. Luiza
,
que

naõ innovando couía alguma , fe fervio dos mef-

mos Miniftros , e Secretários , e lhe nomeou por

Ayo a D. Francifco de Faro , Conde de Odemira

,

em que concorriaõ g.andes virtudes , e declarou a

Rainha
;
que ElRey íèu marido antes da fua mor-

te
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te lhe havia communicado aquella eleição : deu-

felhe quarto no Paço, e ficou Nicolao Monteiro,

Prior de Cedo-Feita ,
depois digniííimo Bifpo do

Porto , continuando no exercício de Meftre delRey,

e de íeu irmão o Infante D. Pedro
,
que já logra-

va. Começarão logo a luzir a fortuna do filiio

,

e a virtude da mãy em profperos fucceílbs do íeu

reynado , vendo-fe as noííàs armas em todas a& Pro-

vindas vencedoras das de íeus inimigos , de que íâõ

glorioíbs teíiemunhos a batalha do Forte de S. Mi- P^^va num. 44.

guel em Badajoz, confeguida no anno de i^^g^
P^ova num.45.

íendo Governador das Armas Joanne Mendes de

Vafconcellos , General da Cavallaria André de Al-

buquerque , Meftre de Campo General D. Rodri-

go de Caílro , Conde de Miíquitella , e outros fub-

alternos
,
que todos obrara5 com valor. Neila

occafiaÕ ficou ferido o Duque de Cadaval
, que íe

achava como particular , com huma perigofa baía

em hum hombro , e outra ferida mais leve j e Di-

niz de Mello de Caftro , Tenente General da Ca-
vallaria , com fete feridas. No meímo anno íahio

o Exercito Caftelhano mandado por Dom Luiz

Mendes de Haro a pôr fitio à Cidade de Elvas , e

poz em aperto aquella Praça por íêr poderofo o
Exercito 5 e pela falta de numero de defeníbres , e

de mantimentos , efteve reduzida à ultima miíeria
,

de que a livrou a fortuna , e valor de D. Antonio
Luiz de Menezes , Conde de Cantanhede , a quem
a Rainlia Regente encommendou o governo do

noílo
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noííb Exercito , buícando elle os inimigos dentro

das fuas mefmas linhas
,
que forçadas rompeo com

fatal eftrago do Exercito Caftelhano , e grande glo-

ria das noííàs armas a 14 dejaneiro de 1659. Go-
vernava a Praça de Elvas Dom Sancho Manoel , ^
foy mandado meter nella o Conde de Prado , con-

tribuindo também muito para a fua defenfa o Ge-
neral da Artilharia Pedro Jaques de Magalhaens , e

a Cavallaria governada pelo CommiíTario geral D.

Joaõ da Sylva , e o Capitão das Guardas do Ge-
neral D. Luiz de Menezes com a fua companhia,

fazendo a guarnição da Praça huma íbrtida
, que

contribuio muito para a vitoria. Sendo vencidos

os Hefpanhoes , ficou livre a Praça do fitio , e os

noííbs vitorioíbs com taõ gloriofa acçaõ deraõ fim

à Campanha. Os Caftelhanos tiveraô huma das ma-

yores perdas
,
que em muitos annos haviaÔ experi-

mentado dentro de Hefpanha
j
porque depois dc

no íèu Exercito haverem entrado de foccorro trin-

ta e íeis mil homens , naõ achou D. Luiz de Ha-
ro mais , que quatorze mil Infantes , e tres mil e

quinhentos Cavallos j e paflando-íè moílra em Ba-

dajoz no dia depois da batalha, fenaô acharão mais,

que cinco mil Infantes , e mil e trezentos Cavallos,

de que muitos ainda perecerão com o rigor do In-

verno, e incommodidades do fitio. Ficaraô prifío-

neiros mais de cinco mil , em que entrarão grande

numero de Oíficiaes mayores, vivos, e reformados,

e muitas peíToas de qualidade. Perderão treze pef-

ias
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íàs de artilharia , tres morteiros, cinco petardos,

quinze mil armas, muitas bandeiras
,
quantidade de

munições , e mantimentos , que fe conduzirão para

a Praça de Elvas. Dos noííòs morreo o Meftre de

. Campo General , e General de Cavallaria André

de Albuquerque ,
perda que íe fez muy íèntida

pelo íêu valor , e fciencia militar , tendo adquirido

geral opinião , e amor nos Soldados. Naõ foy me-

nor a perda na morte de Fernão da Sylveira , irmaõ

fegundo do Conde de Sarzedas , Coníelheiro de

Guerra
,
que depois de ter fervido em Flandes , e

nefte Reyno em muitas occaíicens com diílinçaÕ,

acabou ^loriofamente. O Meftre de Campo Luiz

de Soufd de Menezes morreo das feridas , que rece-

beo na batalha , onde perecerão também os Capi-

taens de Cavallos Joaõ Ferreira da Cunha , e An-

dré Gatino, dez Capitaens de Infantaria , dous Aju-

dantes , dez Alferes , e cento e íèííènta e fete Sol-

dados. Ficara5 feridos os Meftres de Campo Con-
de de S. Joaõ , o Conde da Torre , Simaõ Correa

da Sylva ,
Miguel Carlos de Távora

, Joaõ Furta-

do de Mendoça , Bartholomeu de Azevedo Couti-

nho , Antonio Galvaõ , Afcenfo Alvares, Tenen-

te do Meflre de Campo General , Luiz Francixo
Correa Babarem ,

quatro Sargentos mores , hum
Ajudante de Tenente , vinte e tres Capitaens de

Infantaria , oito Ajudantes , vinte e dous Alferes

,

trinta e dous Sargentos , e feifcentos Soldados , ten-

do todos obrado com tanto valor , como conílan-

cia

,
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cia, deíbrte, que gloriofamente rompendo aosíeus

inimigos dentro das linhas , os vencerão , e total-

mente derrotarão. Também no principio do fitio

ficando doente no ultimo perigo o Conde Came-
reiro mor no Convento de S. PVancifco fora de

Elvas , morreo entre os Caftelhanos
, perdendo o

Reyno hum varaõ de grande valor , e fidelidade.

Chegou a noticia a Lisboa a tempo
,
que ElRey

eftava aíTiftindo ao Sermão da fefta
,
que a Nobre-

za coftuma fazer ao SantiíTimo Sacramento em deí^

aggravo do defacato commettido na Freguefia de

Santa Engrácia ; e logo fe cantou o Te Deum lau'*

damus , e voltou ElRey ao Paço entre applauíbs

do povo ,
que alegres acclamavaõ a vitoria. O

Conde de Cantanhede paíTou a Lisboa a lograr o

applauíb
,
que merecia a vitoria , confeguida pelo

íèu valor. Quando o Conde chegou à caía , em
que ElRey o efperava , deu alguns paíTos a rece-

bello , honra fingular , mas merecida do fcu efcla-

recido procedimento.

Erao grandes as defpezas do Reyno , as quaes

íliaviílwaÕ os profperos fucceííos ,
que em todo elle

alcançavaô as noííàs armas contra as de Caílella,

das quaes fe viao triunfantes nas batalhas de S. Mi-
guel , e Linhas de Elvas

,
logrando geral applaufo

entre as Nações
j
porém nao fe podiaõ diíTimular

as faltas dc gente , e cabedaes para fe profeguir hu-

raa guerra 'taõ dilatada. A Rainha Regente atten-

ta aos intereílès do Reyno confiderava prudente-

mente
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mente o quam preciíb era confeguir íbccorros de

alguma Potencia eftrangeira , e que de França feria

mais fácil pela guerra ,
que tinha com Caftelia , a

qual poderia fazerlha ainda mais dura com as Tro-

pas auxiliares, que mandaííè a Portugal. A eíle fim

nomeou Embaixador Extraordinário a ElRey de

França o Conde de Soure , do qual era taõ conhe-

cido o valor , como o talento para os negócios po-

líticos , fiando do íeu louvável zelo efta importan-

te negociação: e agradecendo o Conde à Rainha a

eícolha
,
que delle hzera , facrifícou pelo bem pu-

blico os pezares, que fencia , e depondo as queixas,

e fuperando os achaques , que padecia , íe difpoz a

partir para França a 15 de Abril de 1659 em huma
Nao In^leza , levando por Secretario da Embaixada

a Duarte Ribeiro de Macedo
,
peííba de conhecida

ellimaçao
,
que depois foy Enviado na mefma Cor-

te. Já quando o Conde chegou a França tinha no-

ticia
,
que o Tratado de paz entre as Coroas de

França , e Caílella fe dava por ajuftado
;
porque

em Flandes fe havia publicado huma fufpenfdo de

armas até nova ordem. Deu grande pena ao Em-
baixador efta noticia, porque a verdade delia alte-

rava toda a fubílancia das fuás inílrucções
j
porque

de todas ellas erao os mais importantes pontos, que

a Rainha lhe rscommendava
,
reprefentar a perigo-

fa coníervaçaõ do Reyno , ainda que vitorioíò,

com a perda das muitas Tropas veteranas nas Cam-
panhas , e fitios de Badajoz , Elvas , e Monçnõ

,

Tom.VIÍ. Xx nvoti-
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motivo
,
que r obrigava a pedir a EIRey Chriília-

nlíTimo focco' co de quatro mil homens de Infanta-

ria, e mil Cuvallos, que feriao pagos por Sua Ma-
geftade ChriftianiíTima , e de lhe permittir efcolher

dous Officiaes Generaes de conhecida opinião para

occuparem os póftos de Meílres de Campo Gene-

raes , dos quaes a fidelidade , e preftimo íêriaõ ap«

provados pelo Cardeal Mazarino , e que ao mefmo
tempo pediíTe licença para levantar igual numero

de gente por conta deiRey
,
entregandolhe logo

créditos para efte efFeito , e ultimamente a conclu-

faõ da lígi offènfiva , e defenfiva das duas Coroas

contra a de Caftella , matéria já tratada nas Embai-

xadas antecedentes , e fempre differida.

Continuava o governo da Monarchia de Fran-

ça a Rainha D. Anna de Auftria , toda entregue

às difpofições do Cardeal Mazarino , feu primeiro

Miniílro
,
que havia elevado França ao mais alto

cume da gloria com as continuas vitorias
,
que ha-

via coníeguido o Marechal de Turene , hum dos

mais ícientes Generaes , que teve a Europa
,
cujo

nome ferá fempre glorioíb nos Faílos daquella Mo-
narchia. Era o mayor cuidado daquella Corte o

caíamento dclRey Luiz XIV. que entrava na ida-

de de vinte e dous annos ,
para o qual íe propu-

nhaõ quatro Princezas , a Infanta D, Catharina de

Portugal
,

que depois foy Rainha da Graa Breta-

nha
,
Henriqueta de Inglaterra

,
depois Duqueza de

Crlcans, Margarida deSaboya ; que depois veyo a
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íèr Duqueza de Parma , e D. Maria Therefa Infan-

ta de Caílella , a qual preferia a todas no goílo da

Rainha , fendo apparentes todas as mais diligencias,

que fe faziaõ , e fomente dirigidas a dar ciúmes à

Coroa de Caftella , encaminhando-fe todo o poder

das armas de França a fazer precila a paz por efte

matrimonio. E mandando a Rainha a Madrid o

Senhor de Lionne para tratar da paz , declarou eí^

te aos Miniílros delRey D. Filippe IV. que naõ

cfperaííem a conclufao daqueile Tratado Tem eíia

condição. E ao mefmo tempo mandou a Rainha
ao Conde de Cominges , feu Embaixador em Por-

tugal, negocear publicamente o cafamento deíRey
Luiz com a Infanta D. Catharina. E logo publi-

cou
, que cafava a El Rey em Saboya

, para o que

paííàva a Leão com El Rey feu filho para fe avií^

tar com a Duqueza de Saboya fua cunhada , e ajuí^

tar efta alliança com fua filha a Princeza Margari-

da , e com eíFeico partirão de Turim , e íe avifta-

raõ j e chegando efta noticia a Madrid ao tempo

,

que a Rainha havia dado à luz huma Infanta , fe

concluío o Tratado do Matrimonio entre a Infan-

ta D. Maria Therefa , e ElRey Luiz XVI. To-
das as noticias deftes neo^ociados achou o Conde
de Soure em Avre de Grace , e que a tregoa eílava

em pratica, ejá declarado o dia da jornada do Car-

deal Mazarino para as conferencias com D. Luiz

de Haro nos Pyreneos. Partio o Embaixador pa-

ra Leaõ , onde reccbeo hum avifo de Feliciano

Tom.VII. Xx ii Dou-
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Dourado , Miniftro de Portugal
,
que refidia em

Pariz, que lhe dizia, íe naÕ adiantaíTe fem elle che-

gar a bufcallo , o que logo fez , e lhe diííe
,
que par-

ticipando ao Cardeal a íua chegada , lhe advertira,

que convinha paíTaííè elle incógnito a Pariz para

tratar os feus negócios
j
porque naõ era conveni-

ente receber huma Embaixada publica de Portugal

no tempo , em que o Tratado da paz com Caíleíla

fazia precifo naô amparar os intereííès de Portugal.

Nefte perigofo eftado , em que íê achavaõ os

negócios ,
partio o Embaixador de LeaÕ para Pa-

riz , e teve audiência do Cardeal , a quem expoz

brevemente o fim da fua Embaixada ; mas que via

naquella Corte ta 6 vários accidentes, que lhe pa-

recia neceííario fallar primeiro nelles
,
que no foc-

corro dos Cabos , que hia bufcar ; que ouvia eftar

ajuílada a paz de Caftella com excluíaõ de Portu-

gal , o que lhe parecia incrivel , fabendo o quanto

Sua Eminência attendia aos intereííès da Monarchia

Franceza , houvefie de íâcrifícar Portugal aos inte-

reíTes delRey Catholicoj e com hum difcurfo ele-

gante, e nervofo difcorreo moílrando, que naõ de-

via deíamparar França naquella conjundura a Por-

tugal : a que refpondeo o Cardeal allegando os mo-

tivos
,
que o obrigavaõ àquelle Tratado , concluin-

do ,
que no Tratado da tregoa ,

que coníeguira por

tres mezes , tinha reíbluto mandar hum Gentil-ho-

mem a Portugal com pronofiçÕes
,

que avaliava

praticáveis, e que quando foííè tempo lhe daria par-

te



da Cafa ^al Tortug. Liv. VIL 353
te das inftrucções

, que levava. Deíenganado o

Embaixador de poder melhorar o empenho naquel-

le Congreííb ,
fufpendeo as diligencias até faber das

propofiçõcs ,
que fe mandavaõ a Portugal , e dan-

do conta k Rainha Regente de tudo o que paíía-

ra com o Cardeal , tratou de bufcar todos os me-

yos ,
que lhe pudeííèm íèr úteis à íua negociação.

Nefte tempo chegou à Corte de França o

Vifconde Marechal de Turene de novo vitorioíb

com a batalha de Dumquerque , em que totalmen-

te havia derrotado o Exercito de Caftella , manda-

do por D.Joaõ de Audria. O Marechal de Tu-
rene ,

que em todas as occafioens havia moftrado a

eftimaçaõ
,

que fazia do valor dos Portuguezes,

coílumava dizer , com o exemplo do Duque de

Rohan
,
que era tao importante a França deílinic

Portugal de Hefpanha , como Hefpanha do impé-

rio. O Conde de Soure com a occafiaõ da fua

chegada o vifitou , e elle o recebeo com huma fm-

guiar eílimaçaS , oíferecendo-felhe para da fua par-

te lhe procurar todos os Officiaes, que elle reco-

nheceííè de mayor merecimento, para mandar a Por-

tugal , e o primeiro
,
que fez partir para eíle Rey-

no
,
foy Jeronymo Giovet por Coronel de hum

Regimento de Cavallaria , o qual íervindo com dií^

tinçaô em quanto durou a guerra
,

paííbu depois

a Alemanha ao íêrviço do Príncipe de Brunfwik

Lunebourg , e occupou o poílo de Meílre de

Campo General.

O Ma-
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O Marechal de Turene em huma pratica
,
que

teve com o Cardeal íobre a paz de Hefpanha , lhe

di(íè ,
que elle naõ podia conliderar mayor erro , do

que expor Portugal à invafaõ dos Caiielhanos
, que

fempre feriaô inimigos dos Francezes , e ainda mais,

quanto mais poderofos foííèm j e que com efta re-

íbiuçaô perderiaÕ a confiança dos feus alliados,

acompanhando o feu difcurfo de razoens tao foli-

das ,
que o Cardeal fe perfuadio : porém a Rainha

,

que defejava ver no throno de França fua íbbri-

nha , nao deu attençaõ alguma ao que lhe repre-

íèntou o mefmo Cardeal.

Teve-fe nefte tempo noticia , de que D. Luiz

de Haro havia partido de Madrid para Fuente Ra-
bia , e logo diípoz o Cardeal a fua jornada , com a

qual pertendia acabar as longas diííènçÕes de Fran-

ça com Heípanha , e duas horas antes de partir deu

audiência ao Conde de Soure ; e tornandolhe a

reprefentar a inclufaõ de Portugal no Tratado da

Paz, os Cabos, eíbccorros, lhepedio licença para

o feguir tanto, que recebeííe novas ordens de Por-

tugal
, que já lhe naõ podiaõ tardar. O Cardeal

lhe diíTe o quanto defejava alTiílir aos negócios do
Reyno , tanto pelos intereíTes de França , como
pelo refpeito, com que elle venerava as virtudes da

Rainha Máy de Portugal
j
porém que elle fe acha-

va na preíênte conjundura muito embaraçado para

lhe nomear Cabos Francezes
j
porque feguindo-fe a

paz , feria o primeiro motivo de fe ter por huma in-

fracção
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fracção do Tratado : porém que elle lhe nomeava
dous Ibgeitos , com quem íe poderia ajuftar

,
que

erao o Conde Federico Schomberg , Alemaô de

Naçaõ, e o Conde de Inchiquin , Irlandez
,
peílbas,

que haviaõ occupado os póílos de Meílres de Cam-
po Generaes nos Exércitos de França , e adquirido

grande opinião de práticos , e valeroíòs Soldados

,

e que para o de mais ficava tempo. Approvou o

Marechal de Turene as peíToas nomeadas para Meí^

tres de Campo Generaes , e o primeiro
,
que partio,

foy o Conde de Inchiquin , e embarcando na Arro-

chella ,
foy atacado de hum coííàrio Argelino na

Coíla de Portugal , e depois de hum vigoroíb com-
bate , o Conde com hum filho feu foraõ cativos a

Argel , e a noííà Rainha o reígatou. E vindo ao

Reyno, paííbu à Alentejo, mas apenas chegou a

efta Provincia , teve aviíb da reftituiçaõ de Carlos

II. ao throno de Inglaterra , o que lhe facilitou po-

der voltar à fua Patria , e entrar na pofie dos íêus

Filados
,
que havia perdido por feguir o íèu parti-

do.

Neíle tempo fez o Conde de Soure a íua en-

trada publica. Sabio de Pariz com toda a magni-

ficência devida ao íeu carader , e lhe deu ElRey
audiência em Fontainebleau , onde fe achava a Cor-

te, e no caminho o efperavan as carroças delRey,

da Rainha , e Duque de Orleans , e entrando na

dei Rey, na qual vinha o Marechal Duque de Au-
mont, o coiiduzio a hum quarto do Paço, que lhe

efta-
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eftava preparado. No íèguinte dia o veyo bufcar

o Conde de Soiííòns , filho do Príncipe Thomás de

Saboya , e o bvou à audiência delRey , e da Rai-

nha. E depois no mefmo dia o Marechal du Pleí^

fis
,
que havia fido Ayo do Duque de Orleans , o

levou à cafa defte Principe , de donde partio para

Pariz. Aqui querendo diíTipar os falfos motivos

,

que os Miniftros da Corte de França haviaõ publi-

cado , a fim de íè efcufarem dos intereíies de Portu-

gal
,
publicou o Conde hum Manifeílo na lingua

Franceza ,
que continha vinte e fcte razoens

, que

elegantemente concluiaõ ,
que o mayor intereíTe de

França , era naõ ajuftar a paz com Caftelia, fem a

incluíàÔ da de Portugal. Foy geralmente applau-

dido o Manifeílo com tanta aceitação
, que o Car-

deal julgou fer preciíb fupprimir eíle papel
, paíTan-

do ordem para que fe recolheílè , e para fer prezo

o Impreííòr , e também aquelle
,
que o traduzira da

lingua Portugueza na Franceza j mas elle íe aco-

íheo à caía do Conde de Soure , donde o livrou a

immunidade do Embaixador. Ao mefmo tempo o
Senhor de Briene , Secretario de Eílado , bufcando

ao Conde Embaixador , lhe diííè da parte do Car-

deal
,
que a matéria daquelle papel poderia alterar

o focego publico da Corte
;
que lhe rogava fe dig-

naííè mandarlhe entregar todos os exemplares
,
por-

que as razoens
,
que continhao , fó pertenciaõ a EI-

Rey feu amo , e aos feus Miniílros , e na5 à cen-

fura publica , concluindo
,
que fe queixaria a Por-
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tugal. O Conde de Soure lhe refpondco

, que o

leu intento fora fomente na publicação daquelle

papel inftruir aos Miniftros deiRey de França , e

expor as judas razoens, em que íè fundava a perten-

ça© deiRey feu Senhor contra as injuftas perten-

ções de Caftella , totalmente ignoradas naquella

Corte , e que naõ podia entender
,
que pudeííè al-

terar o repoufo publico com a impreííao de hum
papel

,
que continha conveniências reciprocas a am-

bas as Coroas ; e que por naÕ faltar à boa harmonia

mandava entregar os exemplares
, que tinha, os

quaes foraõ oito , havendo-fe efpalhado mais de qui-

nhentos. Ultimamente o Cardeal íe deu por tao

pouco fatisfeito
,
que le queixou à Prainha do Con-

de de Soure
, que ouvindo as fuas razoens fe deu

por bem fervida , e lhe agradeceo , e approvou tu-

do quanto tinha feito. Foraõ muy delicados os

pontos deíla miííào, que omittimos, e o Conde de

Soure os manejou com tanta deftreza , que deixou

da fua prudência , e talento , famofo nome naquelia

Corte , como íe vio quando fahindo occultamente

de Portugal o Duque de Aveiro
,
paílòu a França

para íèguramente fazer o caminho de Caftella
, pro-

curando com grande efficacia diíTuadir ao Duque
dos errados intentos , de que depois fem remédio íe

veyo arrepender
,
porque naõ correfponderaõ as at-

tenções da Corte de Madrid às idéas do Duque.

Finalmente junto aos Pyreneos, onde acabaõ,

e começaõ a dividir França de Hefpanha , íe fabri-

Tom.VÍI. Yy cou
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cou huma efpecie de Palacio de madeira na Ilha dos

Fayzoens entre Fuente Rabia , ultima Praça de

Guipufcua , e Andaya ultimo lugar da Bifcaya:

aqui fc ajuntava5 os dous Miniftros a conferir , e

depois nelle íe viraõ os dous Monarcas de França

,

e Caílella , e em fim fe veyo a concluir o matrimo-

nio da Infanta D. Maria Thereíà com ElRey Luiz

XIV. Chegando o Conde de Soure a S. João da

Luz , o Cardeal o mandou cumprimentar por hum
feu Gentil-homem , e o meímo fizeraõ todos os

Miniftros Eftrangeiros. Seguio-íe logo ter o Con-

de de Soure huma conferencia com o Cardeal , e

depois de difcorridos diveríos pontos com a deílre-

za , e engenho , de que eraÔ dotados aquelles dous

Miniftros , difle o Cardeal
,
que conveniências fe

poderiaõ propor aos Caftelhanos
, para que elles

admittiííèm a Portugal no Tratado da Paz. O Con-
de Embaixador , que era prompto , fem íè alterar,

refpondeo : Tudo o que D. Luiz de Haro propuzer,

e Voffa Eminência appvovar , falva a foherania , e in-

dependência da Coroa , tenho poderes para o ajuítar.

O Cardeal diííè
,
que elle empregaria todos os bons

\

oíBcios para efte negocio , e depois de hum largo

difcurío concluio
,
que tinha nomeado ao Marquez

de Choup para o enviar a Portugal com as condi-

ções, que mandava à Rainha Regente. Efta con-

ferencia acabou de perfuadir ao Embaixador ,
que

o CarJeal n?.õ eftava de boa fé.

Chegou nefte tempo a S. Joaõ da Luz Car-

los
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los IV. Duque de Lorena , depois de huma larga

prizaõ em Caftella , noticia
,
que chegando a Pa-

riz, fez
,
que o Duque deGuife, e o Conde de Har-

court o foílèm logo bufcar. Tanto, que o Duque
de Lorena chegou , mandou o Embaixador pedir

hora para o vifitar , de que o Duque fe deículpou

com as dependências dos Caftelhanosj epara moí^

trar mais jufta a fua efcufa, mandou vifitar ao Con-
de pelo Duque de Guife para lhe fegurar o feu af-

fedo , e de toda a fua Caía aos interelíès de Portu-

gal , de que era boa demonftraçao a propoRa de

mandar íèrvir a efte Reyno feu filho o Conde de

Vaudemont com dous mil homens póftos em Por-

tugal à íiia cufta j e que o Conde de Harcourt íe

offerecia para ir mandar as armas de Alentejo com
o pofto de Capitão General , levando dous Re-
gimentos de Infantaria , de que feriaõ Meílres de

Campo feus dous filhos , e para o eífeito deíla jor-

nada lhe baftava fomente huma tacita permiííao de

França. O Conde Embaixador rendeo as devidas

graças ao Duque de Guife das propoíições
, que

lhe havia feito , e participando-as à Rainha, chegou

a ajuílar os Tratados
,
que depois fe deívaneceraõ

;

porque os ajuíles do Duque de Lorena fe dilatarão

tanto em França
,
que naô teve meyos de levantar

os Regimentos , e o Cardeal negou ao Conde de

Harcourt naõ fó a tacita licença de paíTar a Portu-

gal , mas lhe diííe
,
que íê perfiftifle naquella reíb-

luçao , perderia o grande officio de Eilribciro mòr
Tom.VII. Yy ii dJ-
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delRey
,
cuja mercê já tinha para íêu filho o Con-

de de Armagnac , deixando-fe aííim conhecer quaes

eraõ as apparentes demonftrações do Cardeal Ma-
zarino : porque fendo os dous pontos mais aperta-

dos do Tratado da paz a exclufao de Portugal , e

a reílituiçaõ do Príncipe de Condé , ambos coníe-

guiraõ os Caílelhanos com a inclinação da Rainha

Mãy, ficando o Príncipe reílituido à graça delRey,

e aos feus Eftados : e fendo declarado em hum dos

artigos da paz
,
que França , nem direda , nem in-

directamente aíTiiliria à defenfa de Portugal , efte

artigo foy abominado de toda a França , como of-

feníivo à gloria da Nação
; porém o Cardeal paííou

pela murmuração geral
,
porque já era tido por

parcial dos Miniftros de Caílella, e ainda mais abo-

minado
,
porque de todo julgou Europa por iníal-

livel a mina de Portugal
,
que depois o tempo mof-

trou , que rompendo pelo mefmo ,
que parecia im-

poííivel , fez mayor a gloria da defenfa coroando-a

de triunfos.

Determinado o Cardeal a enviar a Portugal ao

Marquez de Choup , mandou communicar as inf-

trucçoes ao Conde de Soure , o qual com género-

íb defprczo , confeííàndo
,
que as vira , difle ao Car-

deal , que lhe rogava efcuíàífe daquella viagem ao

Marquez , porque lhe aííègurava
,
que ElRey íêu

Senhor nao daria nunca ouvidos a íêmelhantes pro.

pofiçoes , o que íe verificou em breve tempo
;
por-

que paíTando a Portugal o Marquez de Choup, de-
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pois de íer tratado com toda a attençaõ por Minií^

tro de taó grande Príncipe , lhe nomeou a Rainha

Regente aos Condes de Odemira , e Cantanhede

para conferentes , e aíTiília a efta conferencia o Se-

cretario de Ellado Pedro Vieira da Sylva. E de-

pois de ouvidas as fuas propofições , ordenou a Rai-

nha ao Conde de Prado bufcaííè ao Marquez , e

que entendeíTe delle íè trazia poderes mais amplos,

do que as matérias , que havia propoílo 5 e confef-

fando ao Conde ,
que naõ trazia mais poderes , do

que para aquella commiííàõ , o defpedio a Rainha
com admirável reíbluçaÕ , e o Marquez voltou pa-

ra França,

Desfeitas as conferencias , e ajuílado o Trata-

do da paz entre os Reys Chriftianiííimo , e Catho-

lico , voltou eRe para Madrid , e o outro para Pa-

riz. O Conde de Soure feguio a Corte , lem em-
bargo de que pela Capitulação da paz ficava Por-

tugal totalmente íèparado dos intereííès de França:

gaitou alguns mezes no ajufte dos Officiaes , que

havia5 de paííàr a Portugal com o Conde de Schoni»

berg , eicoihendo Artilheiros , e Mineiros
,
que en-

tre todos faziao o numero de feifcentos , a pezar

de todas as diligencias do Conde de Fuent-Salda"

nha , Embaixsdor de Caílelia
,
porém a aífiflencia

do Marechal de Turene diíllpava todas aquelías di-

ligencias. Teve o Conde audiência de defpedida,

que o Miniílro Caftelhano pertendeo naô foííè pu-

blica, mas também inutilmente; e naô fomente a

confe-
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coníêguio com todas as honras coftumadas , mas foy

recebido delRey com grande agrado , e eílimaçaô

,

e na meíÍTia forma do Cardeal : e para mayores de*

monílrações da fingular eftimaça5
, que faziaÕ da

fua peííoa , ElRey lhe mandou huma joya de fobi-

do preço , e o Cardeal ( contra o coftume ) hum
preíente de grande valor, fendo ainda mayor o con-

ceito , em que tinha as fuás virtudes. Pois chegan-

cieie, Híjl. de Port. ^0 3 Pariz O Cardeal deRets , lhe perguntou o Car-
hv.3..pag.24í.tom.8.

^^^j Mazarino fe tinha vifto o Embaixador de Por-

tugal , e dizendoihe
,
que naõ , lhe replicou , que

o viíTe , antes que partiíTe
, para conhecer hum ho-

mem de taô grande merecimento
, que era digno

de íer conhecido de todos os que amaõ as virtudes.

O Cardeal de Rets o tratou , e conheceo fer o

Conde hum Varaõ cabal , e digno da mayor efti-

maçaõ.

Deixando o Conde de Soure a Corte
, paflôu

aHavre de Grace, onde fe deteve algum tempo,

efperando os tres navios
,
que havia fretado em In-

glaterra o Conde de Schomberg para a fua paíTagem

para Portugal , para donde fízeraõ viagem com os

de mais Officiaes, Soldados , e Gentis-homens Fran-

cezes , que paílavaõ a fervir nefte Reyno , e em-

barcando a 29 de Outubro do anno de 1660, che-

garão a Lisboa a 1 1 de Novembro. A Rainha re-

cebeo ao Conde de Soure inteiramente fatisfeita da

fua miílao , e toda a Corte igualmente applaudia a

prudência , e fabedoria , com que elle íe houvera

em
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em França. Ao Conde de Schomberg tratou com
iguaes honras , e aos de mais Francezes , de forte

,

que todos ficarão fatisreitos do agrado , e modo da

Rainha P».egente.

Havia cumprido ElRey dezaíèis annos , e re-

folveo a Rainha ordenarlhe Caía , o que íê execu-

tou com toda aquella pompa , com que a Magefta-

de deve fer fervida : aíTinou para a fua habitação

hum quarto do Paço
, que novamente íê havia fa-

bricado à borda do Tejo. Nomeoulhe para Gen-

tis-homens da Camera ao Marquez de Gouvea , ao

Conde de Prado , a Garcia de Mello , Monteiro

mor do Reyno, a Luiz de Mello , Porteiro mor,
e a Dom Joaõ de Almeida : fervia o Marquez de

Gouvea de Mordomo môr, Garcia de Mello de

Camereiro môr , o Conde de Prado de Eílribeiro

môr, e paílando eíle a governar as armas da Pro-

víncia de Entre Douro , e Minho , lhe fuccedeo o
Vifconde de Villa-Nova da Cerveira , e a D. João
de Almeida , que fervia de Repofteiro môr pelo

Conde de Caílello-Melhor. Depois íè augmentou
eíle numero com as peílbas dos Condes de Aveiras,

Val de Reys, e Óbidos, D. Thomas de Noronha,
e Francifco de Soufa Coutinho

,
por cuja morte fuc-

cedeo o Conde de Pombeiro , ficando o Conde de

Odemira com a preeminência de Ayo , e affim fo-

ra5 nomeados outros Oííiciaes , e criados inferio-

res para aíTiftencia da Cafa deiRey. Entrou efíe

a íeiviife de algumas peíToas , que com diíièrentes

mo ti-



3^4 Hijloria Çenealogica

motivos íe íèrviao do íêu favor , e lhe infpirarao

máximas pouco decorofas à Mageílade j entre os

mais favorecidos era conhecidamente Antonio de

Conti, que da humilde occupaçao , em que vivia,

paííbu ao Paço a fer cortejado de todos os Cran-

ckãc, Hifl. de Porm- àes. Sentia a Rainha Regente as defordens
,
que

^4/.tom.2.pag.7Z5. crefccraÔ depois da morte do Conde de Odemira

leu Ayo, que havia fido a 15 de Março do anno

de 166 1 , e vendo
,
que quafi eraõ irremediáveis,

defejava dar conclufaõ ao cafamento da Infanta D.
Catharina com ElRey de Inglaterra, matéria fobre

que ultimamente tinha voltado àquelle Reyno o
Embaixador Franciíco de Mello

, já Conde da Pon-

te , como já deixámos largamente referido
, quan-

do tratámos da Infanta , e também o dar Caía ao

Infante D. Pedro com a authoridade
,
que convi-

nha a hum Principe immediato fucceííbr do Rey-
no

,
para que livre deftes dous pontos , que a em-

baraçavam
,
entregar a ElRey o governo do Rey-

no , e paííàr a viver retirada em hum Convento

,

ainda que naõ obrigada á Religião : e deíla virtuo-

là reíbluçaô deu conta por hum diícreto papel eí^

crito da fua letra
,
que entregou à conferencia de

alguns Miniftros , do qual já fizemos menção 5 e

fendo diveríbs os difcurfos , que fobre aquelle pa-

pel entaõ fe fízeraõ , nao pode ter efíèito
,
por ur-

gentes razoens , a deixaçaõ
,
que a Rainha perten-

dia fazer naquelle tempo.

Adiantara6-fe as negociações de Inglaterra , e

fe
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íè eíFeituou o Tratado do cafamento delRey Car-

los com a Infanta Dona Catharina , e no anno de

1662 embarcou a Infanta já Rainha da Grãa Bre-

tanha no porto de Lisboa em huma Armada
, que

ElRey feu efpoíb mandara para a conduzir , e no
mefmo anno deu Cafa ao Infante D. Pedro

, que

começou a ferviríè com os criados ,
que lhe nomea-

rão , e entrou a 4 de Junho no quarto, que íè lhe

tinha preparado , e no mefmo ponto começou a

Rainha a difpor a entrega do governo do Reyno
a ElRey , mandando declarar pelo Secretario de

Eftado Pedro Vieira da Sylva aos Miniftros, e Tri-

bunaes, que no mez de Agofto, dia de S. Bernar-

do , determinava pôr o governo nas mãos delRey
,

o que havia dilatado pelos continuos embaraços

militares , e politicos , em que o Reyno fe achava

,

e pela pouca applicaçaõ
,
que ElRey moftrava ao

governo da Monarchia , em que quizera
,
que elle

entraflê bem inílruido: eque naô permittindo Deos
pelos feus peccados ,

que lograííe o fim dos íeus

bons intentos , os deixava nas mãos de Deos para

que amparaííè efta Monarchia , e com outras pru-

dentiíTimas razoens moftrava o zelo , e amor , que

a intereíTavaÔ na coníervaçaõ do Reyno. Era5 vá-

rios os difcurfos íbbre a refoluçaõ da Rainha , e

refpondendo os Miniftros
,
que ella mandara con-

sultar , diííèraõ
,
que todos os Eftados do Reyno íe

achavaô taõ cabalmente fatisfeitos das fabias herói-

cas acções de Sua Mageftade , aííím na vigilância

Tom.VIL Zz da
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da guerra , como nos negócios políticos , como eraõ

as allianças de Inglaterra , e as aíliílencias de Fran-

ça , a paz de Hollanda , e outros muitos , de que

íe feguiraô as mayores felicidades aos intereíTes da

Monarchia
,
que com tanta gloria fua havia con-

fervado , triunfando dos feus inimigos. E que ago-

ra feria expolla a algum funefto incidente porque

ainda que ElRey íe achava com idade para fe lhe

entregar o governo, apouca applicaçaõ o fazia in-

capaz , porque entregue aos íeus divertimentos , fe-

ria deixar a Monarchia às difpofições dos íeus favo-

recidos , que dominandolhe a vontade , feriaô muy
perniciofas as coníequencias , que fe íêguiriaõ ao

Pveyno j e que ao menos ficaílèm diíTipadas aquel-

las nuvens , que eclipíavaÔ a Mageftade , e entaõ

poderia a Rainha feguir a fua determinação. Na5
fe venceo de todo a Rainha , íèm que o Coníè-

Iho de Eftado , a Nobreza , e os Tribunaes , deííèni

meyo à preíênte oppreííàõ.

Diííipadas as revoluções de Inglaterra , e reí^

tituido ao throno da Graa Bretanha feu legitimo

Senhor ElRey Carlos II. depois de vários negocia-

dos fe celebrou o contrato do cafamento da Infan-

ta D. Catharina , ainda na regência da Rainha fua

mãy, como deixámos efcrito no Capitulo III. deí^

te Livro. Determinou-fe também o modo de íê

apartarem dapeíTòa delRey aquellas, que eraõ pre*

judiciaes com a fua aííiftencia , e íe refolveo
,
que

no tempo , em que ElRey eílava no defpacho com
a Rai-
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a Rainha , fe prendeflem , e fe degradaílèm para fo-

ra do Reyno. Efte negocio fe communicou ao

Duque de Cadaval , aos Marquezes de Gouvea , e

Marialva, aos Condes de Soure , e S. Lourenço,

ao Bifpo de Targa , a D. Rodrigo de Menezes , a

Jorge de Mello , a Nicolao Monteiro , ao Padre

Antonio Vieira , e ao Secretario de Eftado Pedro

Vieira daSylva. Era Antonio de Conti a primei-

ra pedra do efcandalo : pelo que fe determinou

,

que oprendeíTem dentro do Paço. A Rainha para

facilitar aquella execução, entrou com ElRey pa-

ra o defpacho em hum Sabbado 20 de Junho de

11662, e o Duque de Cadaval com o Porteiro môr
Luiz de Mello , e feu filho Manoel de Mello , le-

vando comfigo a Duarte Vaz de Orta , Correge-

dor da Corte ,
para prender Antonio de Conti , e

ao meímo tempo eftava ordenado, que prendeílèm

a íèu irmaõ Joaõ de Conti , e a outras peííbas da

meíma facçaô , e categoria : e fuppofto
,
que An-

tonio de Conti fe fechou por dentro na cafa , que

tinha junto da camera delRey , intentando poder

avifallo , onaõ confeguio
,
porque o Duque de Ca-

daval , vencendo alguns obftaculos , o obrigou a

que fe entregaílè
j
porque do contrario íè íèguiria

,

que abrindolhe violentamente as portas
, perderia

íèm duvida a vida , cujo ameaço o fez render com
o receyo de perder ávida, na confiança da palavra,

que o Duque lhe tinha dado de lha confervar : e

íendo ao mefmo tempo prezos os outros , os em-

Tom.VIL Zzii bar-
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barcaraõ com Antonio de Conti em hum navio,

que Ília para o Brafil , no qual já eftava embarca-

do íèu irmão , e aíTim que os recebeo deu à véla

,

e íeguio a fua viagem.

Tanto
, que a R ainha teve noticia de que

eílava executado , o que fe tinha ordenado , man-

dou entrar na caía do defpacho , em que eílava

com ElRey , aos Grandes, Fidalgos, Tribunaes,

Senado da Camera, e Cafa dos Vinte e Quatro , e

na prelença de todos leo o Secretario de Eftado

hum papel, que continha o motivo, porque a Rai-

nha fe encarregara da regência do Reyno
,
que fo-

ra por fatisfazer aos preceitos deiRey feu marido,

e pelo amor , que tinha a ElRey feu filho , e nelle

relatava tudo , o que tinha obrado até aquelle tem-

po : e que temendo, o que podia fucceder em gran-

de prejuizo da Monarchia, mandara chamar a todos

os que eftavaõ prefentes , para que pediílèm a El-

Rey
, que lembrando-íê de íi , e do Reyno, íè em-

pregaííè com cuidado , e diívello nos negócios pú-

blicos, gaftando o tempo em occupações dignas da

fua Real peíí()a
,
para poder governar por fi mef

mo, naõ expondo a fua vida, como por tantas ve-

zes havia feito , havendo introduzido no Paço , e

junto à fua Real peífoa, algumas de inferior quali-

dade , e de taes coftumes , coníêlhos , e artes ,
que

por eílabelecerem a fua fortuna , havia5 femeado

dilTènções entre os Grandes , e feito outras pertur-

bações prejudiciaes à Corte
,
que a todos era5 no-

tórias ,
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torias , as quaes tal vez fe ElRey as íbubera, as cajP

tigaria como mereciaô. Acabada efta reprefenta-

çaõ, beijarão todos a maõ a ElRey , e h Rainha,

e fe recolherão. ElRey naõ havendo percebido

nada ,
perguntou ao Monteiro mor , fe aquelie

ajuntamento foraõ Cortes. Refpondeolhe , que as

publicas queixas de todo o Reyno , aíTlm de Anto-

nio de Conti, como de outras- peííbas femelhantes,

que havia5 pofto em evidente perigo a vida de Sua

Mageftade , com diminuição da fua authoridade

,

obrigarão à Rainha a ordenar os íeparaííèm da com-

panhia de Sua Mageftade , o que fe executara com
o conlelho dos VaíTallos mais zelofos , de que lhe

dera conta na prefença dos Tribunaes naquelle pa-

pel
,
que lera o Secretario de Eftado. ElRey en-

trando em cólera
,
perguntou ao Monteiro mor

,

onde eftava Antonio de Conti
,
que o queria ir buí^

car. Refpondeolhe com palavras de refpeito , mo-
derando-© muito

,
que havia embarcado para a Ba-

hia em hum navio , que já íe fizera à véla pela bar-

ra fora , e ElRey ficou por entaÕ moderado.

Naõ durou muito aquelie íbcego em ElRey,
porque infpirado com novas idéas , que lhe haviao

fuggerido , íè retirou para a Quinta de Alcantara

com o Conde de Caftello-Melhor , ordenando
, que

o feguiílem o Conde de Atouguia
, ( defcontente

por fe lhe haver tirado o governo das Armas de

Alentejo) e Sebaftiaõ Cefar de Menezes, que El-

Rey Dom Joaõ IV. deixara prezo por culpas de

pouca
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pouca fidelidade , e depois da fua morte fahira íb«

bre o indulto de fieis carcereiros. Logo fe deu a co-

nhecer eíla refoluçaõ deiRey
,
que era para tomar

poííè do governo do Reyno. Porém a Rainha,

que nunca intentou encontrar efta determinação,

ainda que fentia o modo dos authores daquella ma-

china , a naõ quiz caíligar , havendo quem lhe

aconfelhava ,
que antes de dimittir o governo o fi-

zeííè. Fora5 grandes as machinas, que logo da-

quelles tres Miniftros íe começarão a forjar 5 mas o

generofo animo da R^ainha reveftida de huma fm-

guiar prudência, evitou toda a diííènçaô, que le po-

dia feguir , mandando pelas dez horas da noite ao

Bifpo de Targa
,
Capellaõ môr , com huma Carta

a ElRey ,
que dizia:

„ Muito alto , e poderoíb Principe , Eu a

Rainha envio muito a faudar a Voíla Magefta-

5, de , como aquelle
,
que fobre todos meus filhos

5, muito amo , e prezo. Agora foube , que havieis

„ paíTado à Quinta de Alcantara , e que mandareis

5, levar cama , chamar Fidalgos , e alguns Officiaes

„ de voííà Caía , o que junto a me nao dares noti-

„ cia defta jornada , parecem indicios de intentares

„ fepararvos da minha companhia , e fuppofto
, que

5, eu naõ faltey até agora às obrigações de may,

5, me chego a perfuadir
,
que vos podereis arrojar a

„ faltar à obediência de filho , e nefte fentido vos ro-

„ go muito
,
que para fazer ceííàr o rumor defte

povo, vosqueiraes logo recolher ao Paço, certi-

„ ficando-
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„ fícando-vos
,
que nenhuma das peííòas

,
que vos

„ aíliftem , vos tem tanto amor como eu , nem de-

„ íejaó mais
,
que eu a voíTa coníervaçaõ , e aug-

„ mento , fem me obrigar a efte aíFedo nenhum ref-

„ peito particular ,
porque todos dedico ao mayor

„ intereííè , e credito voíTo 5 e fe efta voíía acçaõ íè

„ encaminha a querer entrar a governar eftes Rey-

„ nos , fabe Deos
,
que o defejo muito mais

,
que

„ vós , e que fó a efte fim fe encaminharão algumas

5, refoluções , de que vós íêm cauía jufta tomaríeis

„ íèntimento. Comigo deveis tratar efta matéria
,

„ porque aííím podereis coníeguir o voííò intento

„ íem eftrondos , nem inquietações , e com a fua-

„ vidade , e obediência
,
que deveis a Deos , e a

„ voiTos pays. Voííbs íaÕ eftes Reynos , e eu os

„ governo em voííò nome , e fe foraõ meus , fó pa-

5, ra vós os quizera. Vinde , como vos peço , e

„aqui juntaremos o Reyno , como for poííivel, e

„ elie , que me entregou efte governo , vo Io entre-

„ gará , antes que qualquer defuniaô
,
que entre nós

haja , o entregue a noftos inimigos
, que fe achaô

„comtres Exércitos poderoíbs, e com efte, feago-

„ ra fe levantar , mais poderofo
,
que todos , a quem

„ íem duvida fe feguirá a total ruina. Querey pe-

„Io amor de Deos, pelo amor de voííbs VaíTallos,

„ e pelo que vos mereço , confiderar efta matéria

„ com madura reííexao, pois he taÕ importante, e

„ tanto para encommendar a Deos ,
que guarde a

VoíTa Mageftade , muito alto, e poderofo Prin-

„ cipe,
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„cipe, meu fobre todos amacio, e prezado filho,

„ e o encaminhe como muito muito deíejo , e lhe

„ peço. Efcrita em Lisboa a vinte e hum de Ju-

3, nho de mil e feifcencos feíTenta e dous. Voííà

„ boa mãy.
RAINHA.

A eíla Carta rerpondeo ElRey com outra de fua

própria maõ , de que vi a Original , e a mandou
pelo Conde dos Arcos à Rainha, eera a íeguinte:

„ Muito alta, e muito poderofa Princeza Rai-

5, nha de Portugal , e dos Algarves , daquem , e além

„ mar em Africa , Senhora de Guiné , da Conquif-

5, ta , Commercio da Ethiopia , Arábia , Perfia , e

5, da índia , minha fobre todas muito amada , e pre-

y, zada mãy , e Senhora , Eu ElRey envio muito a

„ faudar a Voííà Mageílade.

„ Tendo refpeito ao eftado , em que eíle Rey-

5, no íê acha pelos Exércitos do inimigo , e deter

-

„ minar acodir a elles , como obediente filho de

„ Voííà Mageftade, compadecido do continuo tra-

„balho, que Voííà Mageílade depois da morte del-

„ Rey meu Senhor pay governa eíles Reynos a-

„ via
, cuja coníêrvaçaõ fe deve ao defvello , e pru-

j, dencia de Voííà Mageílade , me refolvi a aliviar

3, a Voííà Mageílade
,

pois fegundo as Leys do

„ Reyno excedo muito nos annos deftinados à Tu-

„toria, efperando com o favor Divino
,
eapprova-

ff ça5 de Voííà Mageílade , aíTiílencia , e conformi-

„ dade
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„clade com o SereniíTimo Infante D. Pedro meu
„ irmaõ , fatisfazer a meus VaíTallos , e triunfar dos

„ inimigos da Coroa deíles Reynos de Portugal.

„ Muito alta, e muito poderofa Princeza Rainha

„ de Portugal, e dos Algarves ,
daquem , e de além,

„mar em Africa, Senhora de Guiné, da Conquií^

„ ta , Commercio da Ethiopia , Arábia , Perfia , da

„ índia , minha fobre todas muito amada , e preza-

5, da mãy , e Senhora. Noílb Senhor aja a Voííà

5,
Mageílade em fua guarda , eícrita em Alcantara

„ aos 21 deJunho de 1662.

„ Beija a Real maõ de Voííà Mageílade

„ Seu muito obediente filho.

REY.

A efta Carta íe feguiraõ outras , em que a Rainha

com juíliíicadas , e prudentiíTimas razoens lhe dizia

voltaííè para o Paço ,
para da fua maõ receber nos

Sellos do Reyno o governo. A efte fim mandou
ao Infante D. Pedro a Alcantara para que o perfua-

diflè , e lhe diííèííè ,
que voltaíTe ao Paço , e nelle

íê lhe entregaria logo o governo , ao que ElRey
deu tao pouca attença5 , que o Infante voltou pa-

ra a Corte-Real. Eftando ElRey em Alcantara

creou íeis Confelheiros de Eílado , que forao o

Marquez de Cafcaes , o Conde de Atouguia , o

Conde dos Arcos , o Vifconde de Villa-Nova da

Tom.VII. Aaa Cer-
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Cerveira , o Conde de Óbidos , e Antonio de Men-
doça. Com eíla impenfada novidade houve muitas

conferencias fobre o modo, com que ElRey per-

tendia tomar poílè do governo , íèm a formalidade

coílumada , e depois de íê vencerem as duvidas com
o Secretario de Èftado Pedro Vieira daSylva, que

acordou o modo, íegurando , que a Rainha naõ ti-

nha duvida alguma em dimittir o governo , e fó pro-

curava
,
que em huma acçaõ taõ féria fe na5 con-

fundiííè a authoridade , e para livrar a ElRey de to-

da a duvida , lhe mandou ella huma Carta, que

^'uZ:7!^l^^^ levou o Conde de Pombeiro , em que dizia : Muito

alto y e poderáfo Príncipe , o'c, a manluia as dez horas

do dia terão recado os Trihinaes para emJiia preferi'

qa vos entregar osSellos, ecom elles o governo delies

voffos Keynos naforma , (jue fe coftuma j e porque nef

ta matéria na'6 haverá duvida alguma , vos rogo mui'-

to vos (jueiraes recolher a vojfa Cafa, Muito alto ^

e poderofo Príncipe , c. Em virtude deíla Carta

voltou ElRey ao Paço acompanhado do Infante

D. Pedro , e entrando na cafa , em que a R ainha

o efperava , reveftida de Mageftade
,
que com ta5

agradável feveridade , e conílancia moílrava quaes

eraõ as heróicas virtudes , que taõ perfeitamente fa-

bia praticar , íê fentou ElRey à maõ direita , e a
Infante k efquerda, centrarão também os Grandes,

Tribunaes
, Fidalgos , e algumas peílbas do povo».

Depois doRepoíleiro mor pôr diante delRey hu-

ma cadeira raza de veludo carmefim com almofada

do
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do mefmo , e o Secretario de Eílado fobre ella liu-

ma bollà, em que eftavaõ os Sellos Reaes, a Rai-

nha tomando-os na mefma bolíà , os entregou , di-

zendo eílas formaes palavras : Eftes fao os Sellos
y

com (jiie os Reynos de Vojfa Mageftade me entrega^'

rao o governo em virtude do Te/lamento delKey meu

Senhor ,
que Deos tem : entrego-os a Vojja Magef

tade , e o governo ,
que com elles recebi

, praza a

Deos
,

que debaixo do amparo de Voffa Mage/iade

tenhaõ as felicidades ,
que eu defejo, ElRey os re-

eebeo íem dizer palavra , e beijandolhe a maô to-

dos os que íe acharão preíentes , íè acabou efta ce-

remonia em o dia 25 de Junho do referido anno de

1Ó62.

Seguio-fe logo ordenarfe
,
que os Gentis-ho-

mens da Camera delRey naõ tiveííèm exercicio

,

deixandolhe fomente as entradas livres nas horas deí^

occupadas. Ordenou-fe a Francifco de Sá de Me-
nezes, Marquez de Fontes , lerviíle o íêu officio de

Camereiro mor , e ao mefmo tempo nomeou El-

Rey a Henrique Henriques de Miranda Tenente

General da Artilharia do Reyno , e Provedor dos

Armazéns , fatisfazendo-fe a propriedade deíie offi-

cio a Luiz Cefar de Menezes, que o exercitava,

e havia fido de feus avós , com o lugar de Alferes

mor. Seguirac-fe outras mercês a varias peíToas de-

pendentes dostres Miniftros, íêndo efcolhido Hen-
rique Henriques para aíTiílir a ElRey nos exercícios

domeílicos.

Tom.VII. Aaaii Defta
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Deíla forte difpuzeraô o íêrviço delRey , e

querendo-fe elles defembaraçar de peííòas ,
que pe-

la fua authoridade lhe poderiao íèrvir deobftaculo,

com o pretexto de haverem aconfelhado à Rainha

no papel
,
que fe deu a ElRey , e prizaô de Anto-

nio de Conti , (
que foy depois reftituido ao Paço,

e feu irmaõ JoaÕ de Conti , e outros homens , a

quem a fortuna fem algum merecimento havia le-

vado à graça delRey) íorao defterrados para os lu-

gares mais remotos do Reyno o Duque de Cada-

val , o Conde de Soure , Manoel de Mello , o Mon-
teiro mòr , o Conde de Pombeiro , o Secretario de

Eílado Pedro Vieira da Sylva , o Padre Antonio

Vieira , e Luiz de Mello teve ordem para na5 en-

trar no Paço , havendo-felhe primeiro feito mercê

do officio de Porteiro mor para íêu filho Chrifto-

vao de Mello , que entaõ governava Mazagaõ , e

o de Capitão da Guarda para Manoel de Mello íèu

íilho íegun Jo , íêndolhe negociado eíle deípacho

pelo Conde de Atouguia. O Marquez de Gou-
vea Mordomo mor , vendo-fe deílituido dos ami-

gos , e defraudado nas preeminências do feu officio,

pedio licença para íè retirar da Corte ,
que fe lhe

negou , e inflando , íè lhe concedeo com a clauíli-

la de naô poder voltar a ella íem ordem delRey.

Para o lugar de Secretario deEftado eícolheo o Con-

de de Caftello-Melhor a Antonio de Soufa de Ma-
cedo , em quem concorriaõ partes dignas da occu-

paçao 5 e porque fe havia retirado o Prior de Cedo-

Feica
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Feita para a ília Igreja ,

foy nomeado para Confef-

íbr delRey , e eleito Bifpo de Angra Fr. Pedro de

Souíà
,
Religiofo de S. Bento , tio do Conde de

Caftello-Melhor.

Eftava o governo entregue a peííba do Con-

de de Caílello-Melhor , Miniftro cheyo de zelo,

vigilância , e com admirável capacidade , a qual

moftrou em tantas occafioens , que o conftituiraô

Atlante da Monarchia ,
porque nelle defcançavaô

os negócios politicos , e militares do Reyno : para

o que ElRey o mandou paííàr com a fua familia

'para hum quarto do Paço , que havia occupado o
Príncipe D. Theodofio , fem mudança alguma nas

portas das íêrventias interiores , mandandolhe paí^

íar Carta de Efcrivaõ da Puridade feita a 12 deju- Prova num.46.

lho doanno de 1662, ecom poder abíbluto de go-

vernar o Reyno , e grandes preeminências , e que

em todos os Tribunaes levaria as propinas dos Pre-

fidentes , como íê vê no Regimento
, que lhe foy Proya num. 47,

dado a 12 de Março do anno de 1665,

Celebrada a paz entre ElRey Filippe IV. e

ElRey Luiz XIV. vendo-fe os Caftelhanos deíêm-

baraçados de taõ poderofo inimigo
, começarão a

íèguir com todo o calor a guerra contra Portugal

,

e emprenderaõ pôr nella todo o cuidado , e esfor-

ço , e com efta refoluçaõ entrou pela Provincia de
Alentejo D. Joaô de Auftria , filho naÕ legitimo

delRey D. Filippe IV. cem hum Exercito taõ po-
deroío , como pedia o empenho de peíToa taÕ gran-
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de , que o mandava com o pofto de Capitão Ge-
neral , e tinha já ganhado Aironches em 1662 , e

Juremenha depois de huma vigoroíã defenfa , e

honrofa capitulação
,
que fez Manoel Lobato Pin-

to
,
que a governava , e pondo fitio no anno de

1665 à Cidade de Évora
, cabeça daquella Provin-

da , a rendeo
j
porém naõ confervaraÕ muito tem-

to aquella Cidade, porque depois de huma glorio-

íà vitoria a recuperou o Conde de Villa-Flor
,
-que

governava as Armas , auxiliado do valor , e fcien-

cia do Conde de Schomberg , Meftre de Campo
General dos Exércitos Portuguezes

, que havia

paílàdo a efte Reyno com o Conde de Soure , e as

Tropas Francezas , que vieraõ a foldo deiRey de

Portugal , como já deixámos referido , o qual de-

pois o creou Conde de Mértola , e lhe fez outras

mercês , de que os feus relevantes ferviços o tinhaô

feito acredor. Feita depois a paz com Caftella,

paíTou a França , e foy Marechal daquella Coroa

,

a quem fervio , até que por naõ abraçar a Religião

Catholica Romana , quando Luiz o Grande de

França revogou o Edido de Nantes no anno de

1685 , mandando defpejar os Hugonotes de feus

Reynos , voltou a Portugal , de donde paííbu ao

ferviço do Eleitor de Brandebourg, e delle ao íèr-

viço deiRey Guilherme IIL daGrãa Bretanha, e

acabou heroicamente , íendo morto no anno de

1690 na batalha de Boyne.

Bufcou o noíío Exercito o de Dom Joaõ de

Auílria

,
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Auílria , e atacada , e desfeita huma parte delle, fe

puzeraõ os de mais em deíordenada fogida. Dom
Joaõ de Auílria fez tudo o que manda a arte pelos

ordenar , e meter outra vez no conflido , mas inu-

tilmente j
porque abandonando a artilharia, e baga-

gem , vencerão os noíTos huma completa batalha,

porque foy grande a mortandade , e mayor o nume-

ro dos priGoneiros. Ficarão dos inimigos na Cam-
panha mais de quatro mil mortos de todas as Na-

ções , de que íe compunha o íeu Exercito , e os pri-

íioneiros paílàra5 de íeis mil , em que entrarão dous

mil e quinhentos feridos. Dos prifioneiros fora5 os

Officiaes de mayor fuppoíiçaõ , cinco Meftres de

Campo Caílelhanos , dous Coronéis Alemaens,

quatro Commiflarios Geraes de Cavallaria , hum
Tenente de Meíire de Campo General , onze Ca-

pitaens de Cavallos , feílenta e cinco de Infantaria 5

vinte e dous Reformados , trima Alferes
,
grande

numero de Officiaes menores ^ e de peííbas de quali-

dade o Marquez de Liche , o Meftre de Campo D.
Anelo de Gufmaõ filho do Duque de Medina de

las Torres , o Condir de Hfcalante D. Joa5 Henri-

quez » e iSíia Tropas Eftrangeiras o Conde de Fieí^

CO , o Con^Je de But , o Conde de Locefquin , e ou-

tras peííbas de qualidade. Tomou-fe o trem da ar-

tilharia
,
que conftava de dezoito peílàs , hum mor-

teiro
, grande quantidade de armas , mil e quatro*

centos cavallos , mais de dous mil carros carrega-

dos Áz fato preciolb , em que entrava quantidade

de
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de prata, ouro, ejoyas, dezoito carroças, tres del-

ias de D. Joaõ de Auftria , a fua Secretaria com to-

dos os feus papeis ,
que continhaô fegredos impor-

tantiííimos , os livros das contas das Védorias do

Exercito , e artilharia , doze bandeiras de Infanta-

ria, muitos eílandartes da Cavallaria: entre tantos

defpojos foy o de mayor eftimaçaô o eftandarte de

D. Joaó de Auílria com as Armas Reaes de Caftel-

la de huma parte perfeitamente bordadas , e da ou-

tra huma empreza ,
que continha o Sol em campo

Celefte , dando refplandor à Lua entre Eílrellas

,

com efta letra : Si no Sol , ferá Deidad.

Efta vitoria taô gloriofa coníêguida no dia %

de Junho de 1665 cuftou entre outros Cabos de dif-

tinçaõ a vida de Manoel Freire de Andrade
, Ge-

neral da Cavallaria da Beira
, que nella morreo : e

fe naõ logrou com os vencedores os applauíos dos

triunfos daquelle dia , em que o feu valor teve taõ

grande parte , que fez precifa a batalha , atacando

primeiro com grande vigor aos inimigos j naõ dei-

xará de lograr eternamente gloriofa memoria
,
que

elle foube adquirir em repetidas occafioens pelo va-

lor do íèu braço. Efta alegre nova mandoD logo o

Conde de Villa-FIor a ElRey por Jeronymo de

Mendcça
,
que às onze horas da noite entrou no

Paço , de donde ElRey logo baixou à Capella a

dar graças a Deos por huma ta5 infigne vitoria,

que as íins Armas alcançarão, e com piedofa attcn-

çaõ mandou fuzer fuíFragios, Qcúthut mvitas Mií^

fas
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íâs pelos Officiaes , e Soldados
,
que morrerão na

baralha. Depois defta vitoria determinarão os Ge-

neraes recuperar a Cidade de Évora, para onde mar-

chou todo o noíío Exercito , em que também íê

achou mandando outro Exercito, que fahio de Lií^

boa , o Marquez de Marialva , e reconhecendo a

guarnição da Cidade ,
que naÔ podia efperar íbc-

corro , íe rendeo
(
capitulando dentro no prazo

,

que lhe foy dado) 324 de Junho do referido anno,

e o Conde de Villa-FIor , depois de rendida a Ci-

dade, paííbu a Lisboa. Efta foy a celebre batalha

chamada do Amexia/ , e do Canal, pelo fuio , em
que fe deu junto a ERremoz , e libertou a Provin-

cia de Alentejo , de que huma j^rande parte tinha

D. Joaõ de Auftria pofto em contribuição ; e pela

perda de Évora houve em Lisboa hum motim , em
que o povo íàqueou injuílamente as cafas de alguns

Fidalgos iiluílres , e outras , fendo huma delias a do

Marquez de Marialva
,
que conílante defprezou ef-

ta ingratidão , e concorreo para a liberdade da Pa-

tria, tendo fido hum dos motivos principaes deíla

vitoria o eftrago
,
que os Cadelhanos padecerão na

paííagem do rio Vegeve , em que D. Luiz de Me-
nezes , General da Artilharia , a fez plantar com ra-

ra adividade nos lugares mais imminentes da Serra

vifmha , e Diniz de Mello de Caftro com a Cavai-

laria obrou como fempre ; fendo eftes dous Gene-

raes a caufa principal de darfe , e vencerfe a batalha,

em que fe diílinguio o Conde de Schomberg , e ou-

Tom.VIL . Bbb tros
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tros Generaes , e Officiaes
,
que íè naõ individuaô

pelas muitas Relações impreííàs
, que entaõ fc im-

primirão defta Campanha.
Entrou oanno de 1664, e foy entregue o go-

verno das Armas da Provinda de Alentejo ao Mar-

quez de Marialva com Patente de Capitão Gene-

ral , e por alguns motivos
,
que tinhaõ queixoío ao

Conde de Schomberg , o accommodaraS com o ti-

tulo de Governador das Armas Portuguezas , e Eí^

trangeiras. Sahio à Campanha o Marquez com
hum Exercito luzido , e formado diante de Bada-

joz , aonde Dom Joaõ de Auftria aífiftia , refolveo

com os Cabos do Exercito íítiar Valença de Alcan-

tara
,
que rendeo em huma terça feira , dia de S.

Joaõ Bautiíla , em que íè contava hum anno, que

osmefmos Soldados entraraõ vitorioíbs em Évora,

e agora o faziaõ naquella Praça
,
que fe rendeo com

as condições , fe dentro em quatro dias naõ foílè

íbccorrida com derrota do noílb Exercito , às íete

horas da manhaa íè entregariaõ as portas , e Caííel-

lo da Praça , onde fó aceitariaÕ a guarniçaõ Portu-

gueza , concedendo ao Governador íihir com hu-

ma peííà de artilharia do calibre
,
que eícolheííè , e

que os Religiofos , e Religiofas ficaria a feu arbí-

trio , fahirem , ou ficarem nos feus Conventos , e

que aos Soldados , e Paizanos íè fariaõ as commo-
didades coflumadas. Seguio-íè logo , que os mo-
radores do Lugar de S. Vicente, os de Santiago,

Caruajo, e outros, deílèm obediência ao Marquez,
que
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que em nome delRey de Portugal os reconheceo

por feus VaíTallos, de que íizeraõ hum termo pu-

blico.

Em todo o Reyno era igual a fortuna del-

Rey Dom Atfoníb , porque havendo o Duque de

Oílíina fitiado Caltello-Rodrigo na Província da

Beira a / domez de Julho do mefmo anno , Pedro

Jaques de Magalhaens , Governador das Armas da-

quella Provincia , o obrigou a levantar o fitio , der-

rotandolhe o Exercito em huma batalha , em que

Jhe ganhou a artilharia, e bagagem do Exercito do

Duque de OíTuna. Hum Author Eftrang-eiro pa- S^í^""' f''^'/' f

deceo equivocaçao neíte , e em outros grandes íuc- Cap.Lxxii5.pag.4i o,

ceíTos dasnoífas armas
j
porque eíla batalha de Pe-"'^'*'

^"'^•'"^

dro Jaques a attribue ao Conde de VilIa^Flor , co-

mo também a de Montes Claros
,
que foy ganha-

da pelo Marquez de Marialva , como logo íè verá.

Na Provincia de Alentejo intentou Alexandre Far-

nezio
,
Principe de Parma , General da Cavallaria

Eftrangeira
,
que íèrvia à Coroa de Caílella

, ganhar

por entrepreza a Valença ; porém fendo fentido da

Praça , foraÕ tantas as balas
,
que fe retirou com

muito grande perda. Eíle foy o principio do anno

de 1665, em que as noíTas armas chegarão ao pon-

to da mayor gloria dos Portuguezes. Eraô gran-

des as prevenções deCaftella, e eftas noticias obri-

garão ao Conde de Caftello-Melhor
,
primeiro iMi-

niílro , e Valido delRey D. AfFoníb , de quem de-

pendiao os negócios mayores da Monarchia
,
pro-

Tom.VII. Bbb ii curar
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curar com inceííànte cuidado defarmar asidéas dos

Caíielhanos , e com fortuna, e dili

j^uio com felicidade. Nomeou ElRey de Caftel-

\à D. Filippe IV. ao Marquez de Carracena por

General do Exercito da Eílremadura
,
pelo que íe

retirou D. Joaô de Auílria para Confuegra pouco

fatisfeito : e havendo o Marquez de emendar os er-

ros da Campanha paííàda , entrou com hum gran-

de Exercito pela Provincia de Alentejo com tanta

foberba , como quem fe fiava no poder das fuas ar-

mas. Poz fitio ao Caftello de Villa-Viçola , que

o defendeo valeroíamente Chriílovao de Brito Pe-

reira : e fabendo
,
que o Marquez de Marialva fahia

de Eftremoz com Exercito a foccorrella , deixan-

do guarnecidas as linhas , intentou desbaratallo na

marcha , e encontrando-íè no campo de Montes
Claros , íè deu huma das mais difputadas batalhas,

que até àquelles tempos íe vio , o que acreditarão

o valor , e fciencia dos noííòs Generaes diante de

tantas Nações da Europa
,
que íè acharão militan-

do de huma , e outra parte, e foy eíla a ultima ba-

talha das íeis , que os Portuguezes ganharão aos

Caftelhanos depois da feliz acclamaçaõ do Senhor

Rey D.Joaõ IV. e avigefima depois da fundação

do Reyno, confeguida no dia 14 de Junho do re-

ferido anno.

Foy grande a perda do Exercito de Caílella

,

porque na Campanha íicaraô mais de quatro mil

mortos, e de féis mil prifioneiros. Tomaraõ-fe tres

mil
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mil e quinhentos cavallos
, que íe dividirão pelas

Companhias , e pelo Reyno. As psíToas de mayor
diílinçaõ, que ficarão prifioneiras, forao: o General

daCavallaria D.Diogo Correa, D. Gafpar dc Haro,

filho do Conde de Caíirilho
,
genro do Marquez de

Carracena , e Capitão das íuas Guardas , que mor-

reo emEltremoz das feridas, que recebeo na bata-

lha
,
padecendo a mefma deígraça os Generaes de

batalha Dom Manoel Carrafa , e Nicolao de Lan-

gres , que também ficarão prifioneiros , D. Francifco

de Alarcão, filho de D. Joaõ Soares de Alarcaô,

os Tenentes Generaes da Cavallaria Dom Belchior

Portocarrero , e D. Joíèph de Reategui , os Com-
miíTarios Geraes da Cavallaria D. Joíèph Rogue-
ra , e D. Garcia Sarmiento , o Príncipe de Chalé

,

Coronel de hum Regimento de Cavallaria France-

za , D. Francifco Flanquet , Coronel de Infantaria

,

o Tenente Coronel Fiderico Henrique de Ganceut,

os Sargentos mores Cláudio Cubim e Tiburt , D.
Antonio Gindafte, Meílre de Campo Reformado,
D. Gonçalo da Guerra , Governador das Guardas

do Marquez de Carracena , o Conde de S. Martim,

o Baraõ de Eftubeque
,
quatro Capitães de Cavai-

los , trinta de Infantaria vivoS , viate e íête Refor-

mados, dezanove Tenentes, efeis Ajudantes de Ca-
vallaria , cinco de Infantaria, íèílenta e dous Alfe-

res vivos, dezaíête Reformados , quatorze Forrieis,

feíTenta e dous Sargentos , os Adminiílradores Ge-
raes do Exercito , e do Hjfpital ,

quatorze peílas

de
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de artilharia , dous morteiros , com grande quanti-

dade de bailas , todas as armas da Infantaria
,
porque

toda, a que fe achou na batalha, ficou em Portugal,

oitenta e íeis bandeiras de Infantaria , dezoito elian-

dartes da Cavallaria , os timballes do Marquez de

Carracena , e do Principe de Parma , todos os for-

nos , e inílrumentos de expugnaçaô ,
que trazia o

Exercito.

Com a noticia da vitoria mandou o Marquez

de Marialva à Corte a Simão de Vaíconcellos
,
que

chegou no outro dia , e foy grande a alegria , e ge-

ral o contentamento do povo. El Rey acompanha-

do do Infante, e da Corte, baixou à Capella a ren-

der as graças ao Deos das vitorias por huma taõ

manifeíla felicidade : houve Sermão
, que diííè com

a fua coílumada difcriçaô Fr. Domingos de Santo

Thomas , hum dos infignes Oradores , e Letrados

daquelle tempo. Depois houve Prociííaõ, em que

ElRey fahio da Capella acompanhando ao Santiííi-

mo Sacramento ,
que levava o Bifpo de Targa, que

fervia de Capellaõ môr , eleito Biípo de Lamego , e

foraô à Sé , de donde voltou ao Paço acompanha-

do da Nobreza , e íeguido de innumeravel povo

,

que em alegres expreíTbens congratulavaõ a ElRey
da felicidade da vitoria , com que as fuás Armas de

novo triunfarão de íèus inimigos. No mefmo dia

defpachou o Conde de Caftello-Melhor pela pofta

hum Correyo com Carra delRey para o Marquez
de Marialva, em qus ElRey lhe en ^randecia o valor,

edif.
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e difpoíiçaõ , com que havia ordenado a batalha , e

outras na mefma forma para os Generaes , e Cabos

mayores , com ordem , que deixava no feu arbitrio

os progreííos da Campanha , e a utilidade das fuás

Armas.

NaÔ foy menos gloriofo nas mais Províncias

oanno de 1666 às noííàs Armas
j
porque na Pro-

víncia do Minho , de que era Governador das Ar-

mas D. Francifco deSouía, III. Conde de Prado,

depois I. Marquez das Minas , entrou por Galliza

quafi íêm oppoíiçaõ , e fitiou a Villa da Guarda,

que deixando rendida , a guarneceo depois de hu-

ma vigoroía defenía , tendo ganhado outras Praças.

Intentou recuperar efta Praça o Condeftavel de

Caftella
,
que governava as Armas no Reyno de

Galliza
i porém o Conde de Prado íe lhe oppoz

com vigilância , e fortuna. Na Província de Traz
os Montes coníeguio o Conde deS.Joaõ Luiz Al-

vares de Távora, depois Marquez de Távora, os

frutos merecidos do íêu valor. Na Beira Pedro

Jaques de Magalhaens com dura guerra opprimia

aos inimigos, faqueandolhe os Lugares , e deíl:ruin-

doihe muitos, tomou Redondo, e Umbrales, em
que eílava D. João Sallamanques , General da Ar-
tilharia

, que capitulando livre a fua peííòa , e de

alguns Officiaes , e cento e feílènta Cavallos, tudo

o mais entregou à mercê. Em todas as Províncias

os Generaes, Cabos, e Officiaes procediao deíc>rte,

que a fua memoria ferá fempre gloriofa nas ncíTas
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hiílorias. Defta torrente de profperidades , com
que os noíTos triunfarão em memoráveis recontros,

e finaladas acções , mereceo ElRey D. Aítonfo o

titulo de Vitorio/o , fem que lhe pudeíle diminuir

tanta gloria a perda
,
que na índia recebeo aquelle

Eftado dos Hollandezes. E fem duvida
, que íe o

governo politico da Corte correfpondera ks felici-

dades da Campanha, feria incomparável a grandeza

deíle Principe. Porém nos primeiros annos da fua

idade hum accidente de ar
,
que fe feguio a huma

febre maligna , que lhe tomou ametade do corpo

,

o deixou lefo , e menos livres , e quafi confuías as

deliberações do entendimento , de que fe íeguiraõ

varias deíbrdens , que a Rainha Regente intentou

evitar : porém ElRey ,
que era colérico fem cau-

íà , e demafiadamente com ella , fe íentio de manei-

ra
,
que faltou àquella attençaõ devida à Rainha

fua mãy chea de virtudes
,
que lhe tinha conferva-

do a Coroa combatida de taõ poderoíbs inimigos

,

pelo que dimittio a Rainha de fi o governo, como
fica efcrito. Deíembaraçado do refpeito da Rainha
Mãy , correrão fem limite as defordens de alguns

daquelles
, que com o favor delRey , e com a fua

protecção fe atreviaÕ a commetter crimes graviííi'

mos, fem que a prudência do Valido pudeííè mo-
dificar huTi génio ablbluto , e íem reflexão , como
era o delRey , em quem as operações do entendi-

mento moílraraõ a lefaõ ,
que padecia nos negócios

mais arduoi ; e ainda de mayor empenho , como
depois



da Cafa "B^al 9onug. Lh.Vll. 38^
depois íè vio quando a Rainha D. Maria Francií^

ca Ifabel de Saboya fe retirou para a Efperança , em
que entrando primeiro em cólera , com leve mo-
tivo lè efqueceo daquelle fucceílb , cntregando-íê

aos divertimentos , em que inutilmente gaftava o

tempo.

Era O' negocio de mayor importância o caía-

mento delRey ; e íèndo diverías as Princezas, que

então íè apontarão para eípoías
, foy efcolhida a

Princeza Maria Francifca Ilàberde Saboya , a quem
chamavaô Madamoifdc de Aiimale , em quem con-

corriaõ fobre fermofura íingulares virtudes, que afa-

ziaõ merecedora da Coroa. AJuftados os Tratados

do Matrimonio entre Francifco de Mello , Conde
da Ponte ,

Marquez de Sande, Embaixador delRey,

como feu Procurador , e o Duque de Eílrees Par , e

primeiro Marechal de França, e Ceíâr de Eílrees,

Bifpo Duque deLaon, Par de França, como Pro-

curadores da Prinôeza , e o Duque de Vandôme,
e Madama de Vandôme , tio , avô , e Tutores da

Sereniííima Princeza j dotou-íe a Princeza com feif-

centos mil eícudos da moeda de França
,
que fa-

ziaõ a quantia de hum milhão , e oitocentas mil li-

vras Tornezas , a faber : quatrocentos mil efcudos

,

que feriaÕ levados em dinheiro a Lisboa, cem mil

livras
,
que já tinhaÕ íido entregues em a dita Ci-

dade por Monfieur Gravier à ordem do Conde de

Caílelio-Melhor j e dos cem , que faltavaô para a ^^'ova num. 48.

dita fomma , fe poriaõ noventa mil livras em as

Tom.VIL Ccc mãos
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mãos da Princeza para os gaftos da viagem , e para

outras coufas ,
que lhe foíTem convenientes ao tem-

po da partida , e que aííím íeria o dote fem dimi-

nuição da dita íbmma. ElRey fe obrigou a dar-

Ihe o mefmo , que tiveraõ as mais Rainhas defte

Reyno j e que em quanto naõ fuccedeííe no Domí-
nio da Cidade de Faro , e nas Villas de Alenquer,

Cintra , e outras Villas , Caftellos , Governos
, Ju-

rifdicçoes , Abbadias , e outros Benefícios annexos

aos Eftados das Rafnhas
,
que gozava a Rainha fua

mãy , lhe daria certas rendas para os íèus gaftos , e

outras condições
,
que fe podem ver nefte Trata-

do , aííinado em Pariz a 24 de Fevereiro de 1666

pelo Marquez de Sande , o Duque de Eftrees , e

Ceíâr de Eftrees
,
Bifpo , e Duque de Laon , Par

de França. Em virtude do que íe tinha ajuftado

,

difpoz o Marquez de Sande com grande diligencia

a fua volta para o Reyno.
Partio a Princeza para Arrochella acompanha-

da de fua avó a Duqueza de Vandôme , viuva de

poucos mezes, edefeu filho o Duque de Vandô-

me. Efperava-a fora de Pariz o Marquez de San-

de com luzido acompanhamento, e o Duque de Ef-

trees, Marechal de França, efeus filhos o Marquez
de Coewres , e o Bifpo Duque de Laon , Par de

França , e Monfieur de la Nr.uve , Confelheiro del-

Rey no Parlamento de Pariz, Curador da Rainha,

e Superintendente da fua Cafa , e outras muitas peí^

foas principaes. Chegou em vinte e dous dias a Ai-

rochella,
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rochella

,
(diftante cento e vinte legoas de Pariz)

aonde a efperava fora da Cidade o feu Governador

o Duque de Novaylhes , Par de França , com toda

a Cavalíaria , e Infantaria da fua guarnição , e com
todas as ceremonias militares , e politicas

,
que íe

coílumavaõ fazer nas entradas dos Reys de Fran-

ça, o que íê havia praticado com a mefma íblem-

nidade em todas as Villas , e Cidades por ordem

delRey Chriftianiííimo. Eftava prevenido hum
fumptuofo Palacio para aíTiftencia da Rainha , e

depois de haver deícançado da jornada , deu audi-

ência publica ao Marquez de Sande em hum Do-
mingo de tarde

,
que fe contavaÕ 27 de Junho.'

Chegou o Embaixador à prefença da Rainha, que

eftava com a Duqueza de Vandôme , aííiftida das

principaes Senhoras de Arrochella, e lhe entregou

a Carta de Crença ,
que levava delRey. E baixan-

do à Capella, onde eftava o Duque de Laon, oBiCi

po de Xaintes , o Bifpo de Lucon , o Vigário Ge-
ral da Cidade , o Parocho da Freguefia , o Duque
de Vandôme , o Duque de Novaylhes , e outras

muitas peíToas , e Damas , que concorrerão das Ci-

dades vifmhas , fe leu a Procuração delRey
, que o

Marquez de Sande apreíentou , e o Duque de Van-
dôme a da Rainha, e em virtude delias o Bifpo Du-
que de Laon celebrou o caíamento na forma

, que

ordena a Igreja Romana.
Tanto

,
que íe acabou eíla função , foraõ to-

dos , os que nella fe acharão , aonde a Rainha 09

Tom.VIL Ccc ii efpe-
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efperava , que era em huma grande falia , íêntada

debaixo de hum docel de brocado fobre hum thro-

no de quatro degraos , e no fegundo eftava íènta-

do o Duque de Vandòme em hum tamborete , lu-

gar ,
que lhe competia diante da Rainha de Fran-

ça. O Marquez Embaixador
,
depois das coftuma-

das ceremonias, chegou aos pés da Rainha, a quem
cumprimentou com hum largo , e bem compofto

diícuríb, e lhe entregou huma Carta delRey, man-

dada para aquella occafiaõ , e beijandolhe a maõ

,

e toda a fua comitiva , o fízeraô muitos Gen-

tis homens Francezes. E tomando o Marquez de

Sande o lugar , que lhe tocava , entrou o Duque
de Novaylhes reveftido do caradler de Embaixador

deiRey Chriftianiííimo a dar o parabém à Rainha.

Seguio-fe hum Gentil-homem deiRey de Inglater-

ra com huma Carta de feu amo , e depois o Envia-

do de Saboya , e ultimamente o Magiftrado da Ci-

dade da Arrochella ; e acabado efte aóbo , íe reco-

Iheo a Rainha , declarando
,
que havia de embarcar

na quarta feira feguinte
, que fe contavaõ 50 de Ju-

nho. No dia determinado fahio do Paço em hu-

ma cadeira de téla verde debaixo de hum Pallio,

do qual levavaõ as varas os Magiftrados da Cida-

de , e em outra cadeira íè feguia a Duqueza de

Vandòme , íèrvindolhe de guarda toda a Infanta-

ria , e Cavallaria da Cidade , e rodeando a cadeira

da Rainha toda a Corte a pé , e chegando ao bar-

gantim , fe defpedio da Duqueza fua avó. O Du-
que
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que deNovaylhes acompanhou a Rainha até abor-

do da Capitania , e toda a Armada folemnifou a ília

chegada com repetidas falvas , entrando em huma
excellente camera ricamente adereçada. Para que

a viagem foííè íem fufto a refpeito da guerra de

França com Inglaterra , lhe deu ElRey da Grãa

Bretanha hum falvo condudo. Por caufa do tem-

po naõ partirão, íênaõ a 4 de Julho, e depois de al-

guns contratempos , de que fe naõ livraõ as Mageí^

tades pela inconftancia do tempo , chegou ao por-

to da Cidade de Lisboa em a manhaa do dia 2 de

Agofto de 1666 , conduzida em huma Armada de

França compoíla de dez navios de guerra , de que

a Capitania jogava oitenta peças de bronze com
íètecentos homens de guarnição , da qual era Gene-

ral o Marquez de Ruvigni , peílòa de quem El-

Rey de França fazia merecida eílimaçaÕ , e os Ca-

pitaens dos navios eraõ peííòas de grande qualida-

de. Deu fundo defronte da praya daJunqueira. Fo-

raõ muy repetidas as falvas dos navios , e Torres,

e em quanto ElRey fe prevenia para ir bufcar a

Rainha , foraõ logo a bordo da Capitania o Conde
de Caftello-Melhor , e a Marqueza fua may

, que

já ElRey tinha nomeado Camereira môr, e o Con-
de de Santa Cruz D. Joaõ Maícarenhas para íeu

Mordomo môr , Manoel de Soufa da Sylva , que

fervia de Apofentador môr , e D. Joaõ de Souía

,

que depois foy GraÕ Prior do Crato , Veadores de

fua Caía. Na tarde pelas feis horas íahio ElRey
do
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do Paço cuftofamente veftido ,
acompanhado do

Infante D. Pedro , e embarcarão em hum bargan-

tim entalhado, e dourado, foberbamente adereça-

do com cortinas , e almofadas de brocado carmefim

franjadas de ouro , e prata , com trinta remeiros

veftidos de damafco carmefim guarnecido de ga-
Erkcin

,
Ponug. Ref- \qq^s ouro , 6 prata. Entrarão nobargantim o

pag.«}3. Infante , os Confelheiros de hltado , e entre elles o
Marquez de Niza D. Vafco da Gama , Védor da

Fazenda da repartição dos Armazéns , e índia
,
que

exercitou no mar
,
precedendo a todos nas preemi-

nências derta occupaçaô naquelle lugar : feguia-íè

o bargantim do Infante , e outros, que faziaõ agra-

dável , e viftoíb o acompanhamento. Afljm
, que

chegou o bargantim deiRey à Capitania , em que

a R.ainha vinha embarcada ,
que eílava com os de

mais navios da Armada Franceza ,
empavezados

,

e ornados de flâmulas , e galhardetes de differentes

cores , abateo a Capitania a bandeira ,
difparou to-

da a artilharia , e o mefmo fízeraõ os de mais na-

vios da fua conferva. Defceo o Marquez de San-

de , Condudor da Rainha , a beijar a maõ a El-

Rey , e ao Infante
, feguio-fe o Bifpo de Laon (de-

pois Cardeal deEílrees) com grandes expreíToens

da grande honra
,
que a fua Caía recebia naquelle

dia. Sobio ElRey, e o Infante por huma efcada ,

e no primeiro degrao delia eílava o Marquez de

Ruvigni , General da Armada , a quem EIRey
agradeceo o cuidado , e difvello da viagem. A

Com-
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Companhia do Conde de Mare
,
que com licença

deiRey havia paíTado a cafaríe em França , e vol-

tando nefta occafiaô , trazia cem Soldados de Ca-

vallo ,
que fe haviaõ de montar nefte Reyno , com

fardas de pano verde guarnecidas de prata, dos quaes

cincoenta eftavaõ com cravinas , e cincoenta com
partazanas ,

poftos em ala do portaló até à porta

da camera, em que eftava a Rainha , onde ElRey,

e o Infante entrarão , e depois de paíTados os pri-

meiros cumprimentos, com todaâ^as demonílraçõíS

de agrado , que o Marquez de Sande explicava

,

chegou o Infante a beijarlhe a maÕ , e naõ coníèn-

tio , que íè puzeííè de joelhos: íeguiraô-íe todas as

peííbas Grandes , que o acompanharão , e o Mor-
domo mor , e Camereira mor lhos hiaõ dando a

conhecer. Detiveraõ-íê as Mageftades na camera

hum breve eípaço , e ElRey fahio logo com a Rai-

nha ao bargantim , em que entrou ElRey , e a Rai-

nha , o Infante , a Marqueza Camereira mor , e

Madama de Puy
,
que veyo de França com a oc-

cupaçaõ de Subgovernante , o Marquez de Fon-

tes, Camereiro mor, o Conde de Caftello-Melhor,

Repofteiro mòr , Simaõ de Vafconcellos e Soufa,

Gentil-homem da Camera , e Governador da Caía

do Infante
,
que eftava de íèmana , o Porteiro mòr,

e o Marquez de Sande. Tanto
,
que o bargantim

íe apartou da Capitania , tornou a diíparar a arti-

Iharia , e o meírno íizeraõ os navios da Armada
Franceza, as Torres , e os mais navios , que efía-

vao
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vaõ furtos neíle porto , com repetidas falvas de ar-

tilharia. Chegou o bargantim a ponte
, que mag-

nifica , e cuftofamente eítava levantada na praya da

Junqueira ,
digna de hum tal recebimento , e nella

eíperava toda a Nobreza , e Grandes da Corte com
ricas, e luzidiíTimas gallas. Defembarcaraõ os Reys,

e entrarão em hum magnifico coche com o Infan-

te , e em outro a Marqueza Camereira môr , e

acompanhados de toda a Corte , fe apearão na Igre-

ja das Religiofas -Flamengas da primeira Regra de

Santa Clara , Convento que fica Junto da Quinta

delRey , que eílava preparada para a fua aííiften-

cia nos dias
,
que foííèm preciíbs para fazerem a íua

entrada em Lisboa. Na porta da Igreja
, por fer

já noite , eftavaõ os Moços da Camera efperando

com tochas acceías, e tanto que chegou o coche,

em que vinhao as MageRades , fahiraõ da Igreja as

Damas , Meninas , e Guarda Mayor D. Violante

\^ Henriques , e as Donas de Honor ,
que eftavaõ no-

meadas para íèrvir a Rainha , e no adro dameíífna

Igreja beijara5 a mao aos Reys. Da parte de den-

tro eílava o Biípo de Targa , eleito de Lamego

,

Capeílaõ môr, reveílido de Pontifical debaixo de

Pallio com a Relíquia do Santo Lenho
,
que Suas

Mageílades beijarão , tendolhe prevenido almofa-

das para ajoelharem e entoado o Te Deum lauda'

mus
, que íêguiraõ os Muficos da Capella , foraõ

até à Capella môr, onde eflava preparado o fitial,

c o Eifpo lançou as bênçãos aos defpoíâdos •* e feita

eíla
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efía ceremonia com toda a íblemnidade , tornarão

as Mageílades a entrar no coche , e fe apearão na

Quinta de Alcantara ,
que eftava magnificamente

adereçada. O Infante acompanhou aos Reys até

à porta da fegunda antecamera , e íê recolheo à

Quinta de Luiz Cefar de Menezes
,
que tinha pre-

venida. A Rainha ceou em publico , aíTiftida das

Damas , Camereira mor, e Officiaes da Cafa , e El-

Rey no feu apofento , onde entertido com os íèus

continuos aííiíientes , íê divertio tanto da oppreP-

íâõ
,
que tivera no tempo daquella função

, que

chegadas as horas , em que havia de voltar para o
quarto da Rainha , na5 houve diligencia , nem
períuafaõ

,
que o obrigafle , tomando vários pretex-

tos de indifpofiçÕes, que deraõ logo, que íentir à

Rainha , ainda que ElRey cem galanteos , e mu-
ficas as pertendia encobrir

j
porém eftas apparentes

finezas íè encontravaô com notória incongruência
,

de íbrte
,
que crefcia na Rainha o jufto pezar da in-

felicidade , em que íè via , fem que a elevação da

Coroa pudeílè diminuir a adverfidade da fortuna
,

de que taõ depreíTa começava a ver os effeitos da

inconftancia. No dia feguinte foy o Conde da Tor-

re bufcar ao Bifpo Duque de Laon em hum coche

de Sua Mageftade , e o apofentou nas cafas de D.
Antonio de Alcaçova : ao General Marquez de

Rovuigni foy conduzir Dom Lucas de Portugal ^

Meílre Salla , e ordenou Sua Mageílade
,
que to-

dos os Titulos 5 e Confelheiíos de Eirado trataííem

Tom.VIL Ddd de
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de Excellencia ao Bifpo , e que elle a reílitulria len-

do igual , e reciproco o tratamento.

Em hum Domingo 29 de Agofto entrarão os

Reys em Lisboa , e fahindo da (Quinta de Alcan-

tara ao meyo dia , fe deu principio ao acompanha-

mento pelos dous Procuradores do Senado com to-

dos os mais Miniílros da fua jurifdicçaõ , montados

em cavallos bem adereçados , com as librés dos La-

cayos viíloias , e todos luzidamente veftidos. Se-

guiaõ-fe os Porteiros deiRey com as maças aos

hombros , os Reys de Armas
,
Arautos, e Paííàvan-

tes , com as fuás Cotas de Armas , e cadeas de ou-

ro , e a eftes os Corregedores do Crime da Corte

com as garnachas forradas detéla branca, os Juizes

do Crime, e mais Juftiças , todos luzidamente vef-

tidos. Continuavaõ-fe os coches , e liteiras doura-

das , e guarnecidas com todo o primor, e capricho,

e o mefmo fe admirava nas libres
, íêguindo-fe fem

precedência os da Nobreza até chegar ao do Eftri-

beiro mor deiRey ,
que feguiaõ os de refpeito do

Infante , da Rainha , e delRey , e no ultimo hiaõ

as Mageftades. Hia ElRey Tentado à mao direita

dii Rainha , e o Infante na cadeira de diante , e no

eílribo da parte efquerda a Camereira môr. Na5
levava o coche tejadilho , e reparava o Sol hum
chapeo de damafco carmeíim guarnecido de ouro,

que levava Rodrigo de Almeida
,
Moço da Came-

ra , e aííim era vifta a Rainha de todas asjanellas

com applaufo da fua fermofura. Seguiaõ o coche

os
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os Capitaens da Guarda , Tenentes , e Soldados

,

e Moços da Eílribeira. Era a libré da guarda Real
verde

,
guarnecida de galoens verdes , e prata. Eí^

tavaõ as ruas armadas com admiráveis tapeçarias

,

e com bellos , e ricos arcos levantados pelas na-

ções Franceza , Alemaa, Ingleza , Italiana , Fla-

menga , e os Mifteres dos officios da Cidade. Eíla-

va o primeiro às portas de Santa Catharina junto às

caías do Marquez de Marialva , onde eíperava o
Senado da Camera , e o Vereador mais antigo

Chriftovao Soares de Abreu fez a falia em nome da

Cidade , e acabada , o Prefidente da Camera Ruy
Fernandes de Almada entregou as chaves a ElRey,
que lhe ordenou as déííè à Rainha

,
que aceitan-

do-as , lhas tornou a reftituir , e caminharão à Sé

,

que eílava magnificamente armada: cantou- íè oTg
T)eiim laudamiis , e entre os repiques dos finos , e

íalvas de artilharia , e vivas do povo voltarão ao

Paço. Paííbu-íè Decreto ao Deíembargo do Paço
para perdão geral aos prezos , em que fe naõ com-
prehendia os prizioneiros de guerra , nem os de in-

confidência , e certos crimes exceptuados. Pirmit-

tio-íè licença ao Marquez de Liche , a D. Anelo
de Gufmaô , e a D. Belchior Porto-Carrero

, para

verem a entrada da caía do Enviado de Inglaterra

,

que morava nas caías da rua direita
,
que vaô dar

ao poço dos negros no beco , que chamaõ do Car'

rajco , e depois paííèaraõ as ruas com Gonçalo da

Coíla de Menezes , Meílre de Campo da Guar-

Tcm.VII. Dddii niçaõ
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niçaõ da Cidade , no feu coche , e janraraÕ com
elle.

No tempo , em que com mayor contentamen-

to íè applaudia o cafamento delRey , em que o feu

génio le pudera moderar , naõ pode a modeília do
Infante Dom Pedro tolerar mais algumas defatten-

ções , de forte, que fe retirou a affiítir na Quinta de

Queluz , donde vinha todos os dias faber da Rai-

nha
,
que eftava doente , a qual perfuadida do Con-

de de Caftello-Melhor , diíTe ao Infante , que por

evitar trabalho de taõ largo caminho , ao menos em
quanto durava a fua moleftia ,

quizeííè ficar na fua

caía da Corte-Real , a que o Infante obedeceo. So-

cegados por entaõ os incidentes
, que tanto deígoí^

tavaõ ao Infante , e havendo melhorado a Rainha

,

continuarão com alvoroço as prevenções das feí^

tas , e entre outras fe ordenou huma fefta de Canas,

que fe jogarão no dia 15 de Outubro no Terreiro

do Paço. Tanto
, que as Mageílades appareceraô

na tribuna , que lhe eftava preparada , e regada a

praça , entrou D. Francifco de Soufa
,
Capitão da

Guarda Alemãa , com grande luzimento a defpejar

a praça da grande multidão do povo
,
que a emba-

raçava , e tanto, que fahio da praça, entraraõ nella

Henrique de Souía Tavares , Conde de Miranda

,

Governador das Armas , e Relação do Porto , do

Coníêlho de Eftado , e D. Diogo de Lima , Vif-

conde de Villa-Nova da Cerveira , Eftribeiro mòr
delRey , e do feu Confelho de Eftado , Prefidente
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1

<3a Junta do Commercio ,
que eraô os Padrinhos.

Depois de haverem cumprido com todas as obriga-

ções devidas naquella funçaõ , de pedir licença a

ElRey , tornarão a fahir da praça , e immediata-

mente voltarão
,
íèguidos cada hum de quatro qua«

drilhas. Eraô os Quadrilheiros oito, a faber : Dom
Joaõ da Sylva

,
Marquez de Gouvea , Mordomo

mòr delRey , e do feu Coníèlho de Eftado, a quem
fahio nas fortes das cores

,
que íê tiraõ na Secretaria

de Eftado , a de pardo , e ouro ; Luiz de Vaíconcel-

los e Soufa , Conde de Caftello-Melhor , EfcrivaÒ

da Puridade , azul , e ouro j D. Antonio Luiz de

Menezes ,
Marquez de Marialva , do Coníèlho de

Eftado , Vedor da Fazenda
,
Capitão General de

Alentejo, Governador das Armas de Lisboa, e

Província da Eftremadura , anogueirado, e prata
j

Luiz da Sylva Tello e Menezes , Conde de Avei-

ras , Gentil-homem da Camera do Infante , e Re-
gedor dasjuftiças, branco, eouro; D.JoaÕ Maí^

carenhas , Conde da Torre , Gentil-homem da Ca-

mera do Infante , do Coníèlho de Guerra , e Meftre

dtí Campo General da Corte , e Província da Eftre-

madura
,
acamurçado , e prata 5 D. Joaô Mafcare-

nhas , Conde de Sabugal , Meirinho mor do Rey-
r.o , do Confelho de Guerra , encarnado , e prata

5

D. Sancho Manoel, Conde de Villa-Flor , do Con-
felho de Guerra ,

alaranjado , e prata ; Luiz Alvares

de Távora , Conde de S. Joaô , Gentil-homem da

Camera do Infante , do Confelho de Guerra , Go-
verna-
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vernador das Armas da Provinda de Traz os Mon-
tes , Meftre de Campo General de Entre Douro, e

Minho , verde , e ouro. Cada hum dos Qiiadrilhei-

ros nomeou cinco Fidalgos íêus parentes , e ami-

gos , com que todas as quadrilhas íê formarão de

quarenta e oito Cavalleiros. Havia ordem de nao

poder exceder nenhum , dos que entravaõ nas Ca-

nas , de dous Lacayos , nem os Padrinhos de vinte

e quatro. EraÕ as librés , e jaezes , tudo taõ luzido,

e rico
,
que a todos íe fazia agradável a bizarria , e

dertreza dos Cavalleiros , e o cufto , e diípendio

,

com que brilhavaô nas invenções , e primores da

arte. Houve diverfos , e diííèrentes artifícios de fo-

go , e tres dias de Touros : tocou o primeiro dia ao

Conde da Torre
,
que levava doze Lacayos com

alamares de ouro batido ao martello j o íegundo a

D. Joaô de Caftro , Senhor de Boquilobo
,
que le-

vou cento e feííênta Lacayos veftidos de trages de

diveríâs Nações , de diííèrentes íèdas
,
guarnecidas

de paííàmanes de ouro , e prata ; o terceiro tocou ao

Conde de S. Joaõ , e a íèu irmaõ Francifco de Tá-

vora
,
depois Conde de Alvor

,
que levarão trezen-

tos homens veftidos de diverfas télas , e chamalotes

de prata , guarnecidos de paííàmanes de ouro, e pra-

ta , e todos com excellentes cavallos , clinas , e jae-

zes de muito cufto , de forte, que igualando à deí^

peza a bizarria dos Cavalleiros y brilharaõ no pri-

mor da arte , e nas admiráveis fortes , e manejo dos

cavallos.

NaÕ
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Naõ paílbu muito tempo , que íè naô come-

çaíTem logo a íèntir os paliados defconcertos em
domefticos diíTabores , fendo o mayor a incapacida-

de delRey para o matrimonio , a que íè feguiraô

diverfos incidentes , que pondo em afflicçaõ a Rai-

nha ,
depois de haver confultado Letrados , tomou

a refoluçaõ de íe recolher ao Mofteiro da Efperan-

ça da Ordem de Santa Clara
,
por fer habitado de

Religioías da primeira Nobreza do Reyno , e de

exemplar obíêrvancia , onde entrou a 2 de Novem-
bro de 1667 , e logo tratou do divorfio , e íêpara-

çaõ. As defordens do governo , e a notória inca-

pacidade deiRey para o thalamo
,
obiigaraõ aos

Vaííallos mais zeloíos da faude da Republica
, que

viaô correr infallivelmente à ultima ruina , a que

procuraííem remedialla com tempo , bufcando ao In-

fante D. Pedro , para que nas luas virtudes evituí^

íè a fua prudência os imminentes damnos
,
que en-

tão ameaçavaõ ao R eyno. AíTim fe coníèguio com
tanta felicidade

,
que ElRey dimittio o governo p^oya

por hum papel aíTinado porelle, eefcrito por An-
tonio Cavide , que fervia de feu Secretario de EA
tado, tendo-fe depoílo do lugar Antonio de Sou-

fa de Macedo, pelo defacordo , com que fallou à

Rainha. Huma das mayores difficuldades para ef

ta mudança era a preíença do Conde de Caflello-

Melhor
5
porém elle com admirável conftancia , fa-

crificando toda a fua fortuna particular , e publica

do Reyno, naõ fó naõ ufou dos meyos violentos,

que
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que podiaÔ fomentar huma guerra civil , mas to-

lerou os pretextos , que íe bulcaraõ para a fua de-

pofiçaõ , achando-fe innocente em muitos
,
que en-

tão íe allegaraõ 5 deixou a Corte, e entre grandes

perigos , de que fe naõ livrou fem prodígios , fahio

do Reyno , aonde deixava a fua cafa , mulher , e

filhos , e atraveííàndo occultamente toda Heípa-

nha , achou em Pariz fingular eftimaçaõ em ElRey
Luiz XIV. e a mefma teve em Turim , aonde afc

íiftio à Duqueza de Saboya , irmãa da Rainha , e

ultimamente fixou a fua refidencia em Londres

,

onde também buícou a protecção de huma Rainha,

irmãa do feu Rey , a quem fervio , como já deixa-

mos dito , e depois recolhendo-fe a Lisboa , teve

com huma larga vida a eftimaçaõ
,
que fempre me-

receo. Finalmente foy ElRey recluíb em hum quar-

to do Paço em 25 de Novembro de 1667 , e tomou
o Infante D. Pedro o governo do Reyno com o ti-

tulo de Principe Regente , com approvaçaõ das

Cortes
,
que foraõ logo convocadas , e em 27 de

Janeiro de 1668 foy o Infante jurado pelos Tres

Eítados do Reyno Principe herdeiro da Coroa , a

qual lhe oíFereciao
j
porém elle reveílido de huma

fingular modeftia , a naõ aceitou. Depois por al-

guns motivos políticos
,
que entaÕ fe ponderarão

,

íe tomou a refoluçaô de ir ElRey para o Caftello

da Cidade de Angra na Ilha Terceira , aonde naô

refidío muito tempo , e voltou para o Reyno, e

fendo apoíentado no Palacio de Cintra , nelle aca-

bou
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bou a vida de hum repentino accidente em hum
Domingo ii de Setembro do anno de 168} eílan-

do ouvindo Miííà. Em pouco efpaço foy abíblvi-

do pelo feu Confeííòr, com ados de contrição , e

arrependimento, e fuííòcado de hum tubérculo , eí^

pirou , fem dar o mal tempo , a que íê applicaííèm

remédios. Tolerou com grande paciência os traba-

lhos da ília vida , que lhe feguraraô a eterna , como
piamente podemos crer , e o teftemunharao Va-
roens de grande exemplo acreditados em virtudes.

He fama , de que S. Bernardo, de quem foy cordeal

devoto , lhe apparecera em forma vifivel , e tam-

bém he conftante
,
que nos íeus últimos dias fe lhe

aclarou o entendimento da lefao
,
que havia pade-

cido
, quando no tempo

,
que contava fomente cin-

co annos , teve huma febre maligna
,
que o deixou

lefo da parte efquerda , como diííèmos , a qual foy

ainfelice caula da inhabilidade, porque foy depofto.

Naquella pequena idade o nomeou ElRey íeu pay

Inquiíidor Geral deftes Reynos. Manifeílou El-

Rey D. Pedro ( fucceííbr immediato de feu irmão

na Coroa, que emfua vida naõ admittio) com vi-

vas lagrimas , e as mayores demonftrações de íênti-

mento , a dor da morte delRey
,
que amava como

irmaõ , e venerava como Rey : e porque naõ teve

lugar de fazer Teftamento , fez executar prompta-

mente tudo o que entendeo elle poderia determi-

nar , mandando fazer pela fua alma todas as obras

pias , e fuffragios
,
que fe julgarão mais neceírarios.

Tom.VIL Eee O
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O íêu corpo foy levado com Real pompa na for-

ma , que fe oblervara nas mortes dos Reys feus an-

teceííòres, ao Molieiro de Belém , onde jaz depoíi-

tado.

Foy ElRey D. AfFonío de eftatura propor-

cionada , de agradável prefença , alvo , olhos azues,

nariz perfeito , o cabello louro , e compi ido , com
grande memoria

,
que naõ applicando em nenhuma

Iiçaõ , ainda delta íorte era taó prodigiofa
,
que fez

delia em algumas occafioens admiráveis provas.

Teve animo Real, egenerolò em fazer mercês, li-

beral para todos ; e fem embargo da leíâõ
,
que pa-

decia em meyo corpo , era muy forte a cavallo

,

exercício , de que goílava , fahindo algumas vezes

em publico. Firmou Tratados de confederações

importantiííimas , como foraô a gloriofa alliança , e

correfpondencia , que fuftentou com Inglaterra,

que fe governava como Republica , no anno de

1659 aceitando a Embaixada publica de Franciíco

de Mello j e depois ainda coníèguio mayores uti-

lidades , quando foy a reftituiçaõ de ícu legitimo

Rey Carlos lí. em que omefmo Francifco de Mel-

lo no anno de lóóo teve a honra deíer recebida a

fua Embaixada primeiro
,
que a de outros Minif-

tros, que a pertenderao. O dos Hollandezes, que

celebrou no mefmo anno o Conde de Miranda , de-

pois primeiro Marquez de Arronches , e outros

muitos gloriofjs do íeu reynado , e o Tratado da

liga ofFenfiva , e defenfiva com França
,
que fe ce-

lebrou
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lebrou em Lisboa em 1666. Na fua morte o Pa-

pa Innocencio XI. celebrou íolemnes Exéquias em
!Romaj com efta occaíiaô o Cardeal de Eftrees, Pro-

teólor de Portugal , na prefença do Papa
,
junto o prova num. 50,

Sacro Collegio em Confiftorio , fez huma eloquen-

te Oraçaõ , rendendo as graças ao Papa , em que

moftra o quanto eraõ beneméritos os Reys de Por-

tugal da attençaõ da Sé Apoílolica , e os grandes

ferviços
,
que haviaÕ feito em íêu obfequio , e da

Religião, defde o feu principio fem intermiííàõ al-

guma. O famofo Padre Fr. Jeronymo Vahia

,

Monge Beneditino da Congregação Fortugueza,

em hum Poema Heróico
,
que compunha , intitula-

do : Alphonfeida , empregou a fuaviííima melodia da

fua admirável Muíâ no Elogio , e na Hiftoria das

acções , e virtudes Reaes, e Chriftaas , de que El-

Rey fe adornou. Delle íê coníèrva huma copia na

Bibliotheca Cadavaleníê. Na Villa de Santarém Vafconceiíos ,
Hijior.

edificou ElRey hum Templo à Virgem Santiííima Hv.f.Tapl^izV

'

com o titulo da Piedade, a quem a devoça5 com-

mua attribuio a vitoria do Canal , affirmando-íê por

fentença da Relação Ecclefiaftica de Lisboa dada

em II de Dezembro de 1665 ,
que fendo aquella

Imagem formada de barro , íe virão nas veíperas

daquelle memorável dia na Imagem Sacrofanta mo-
vimentos íobrenaturaes à vifta do povo. Paííbu

ElRey a efta Villa a lançar a primeira pedra na ^
Igreja ,

que lhe dedicava , fituada no Chaõ da Fei-

ra. Entrou ElRey na Villa acompanhado de to-

Tom.VII. Eee ii da
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da a Nobreza da Corte a pé , levando-o de rédea

D. Diogo Fernandes de Almeida , Alcaide mor da

dita Villa , a quem tocava efte exercicio , e fó o
Vifconde de Villa-Nova de Cerveira

, que exerci-

tava o officio de Eftribeiro mòr, hia a cavallo. No
dia íêguinte ,

que era feíla feira , em que fe con-

tavaõ 25 de Janeiro , lhe lançou a primeira pedra

com as ceremonias
,
que manda o Ritual Roma-

no , onde íè lia a feguinte Infcripçaô

:

DeiparíC Virgini a Pietate denomlnatíC

^Iphon/us VI» Lii/itanlíÇ Rex
,

Quod ejiis ope ad miracuhim infigni

Joannem AiiHriacu F/iilippi 1 V. Ca/lelU Régis filhim

Pugna Canalenft,

Sexto Idus Junias an, Díii M. DC.LXIII»
Circa Stremotium commijja

Prqfligaverit ,

Muitos hoflium interfecerit ,
plures ceperit,

Tormentis , armis
,
impedimentis

Potitus fit

:

Hoc Sacellum

ImpenftsJiiisfaciendum curavit ,

Primumque fundamentorum lapidem

Própria mami
In ceternum

,
gratiy devoticjue animi monumentum

Pojiiit

Seq, anno oãavo Kaknd, Februar,

Creou
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Creou de novo os títulos íèguintes :

A D. Antonio Luiz de Menezes, Conde de

Cantanhede , do feu Coníêlho de Eftado , e Guer-

ra , e Vedor da fua Fazenda , Governador das Ar-

mas da Cidade de Lisboa , e Eftremadura , creou

Marquez de Marialva , em duas vidas , por Carta

pafíàda em Lisboa a 11 deJunho de 166 1 ,
que eí^

tá no livro 19 da fua Chancellaria. Depois por

Carta de 14 de Mayo do anno de 1665 lhe fez mer-

cê defte titulo de juro , e herdade
, difpeníado hu-

ma vez na Ley Mental
j
eque caiando feu fiiho, o

mais velho fe pudeílè logo cobrir com o mefmo ti-

tulo , como confta da Carta, que eftá no livro 37
da íua Chancellaria. Ao mefmo Marquez fez mer-

cê do titulo de Conde de Cantanhede de juro , e

herdade , aííim como he a fua Caía duas vezes fo-

ra da Ley Mental. Foy feita a mercê a 15 de Ju-

nho de 1661 , e eftá no dito livro 19 , foi. 152.

A Francifco de Mello , Conde da Ponte , do

íêu Coníêlho de Guerra , e feu Embaixador a In-

glaterra , fez Marquez de Sande , de que tirou Car-

ta pafíàda a 21 de Abril de 1662, que eftá no livro

25, foi. 277 , e ao mefmo havia já feito Conde da

Ponte por Carta de 16 de Mayo de 1661 ,
que eftá

no livro 24, foi. 1545 e depois por Carta de 10 de

Outubro de 1665 fez mercê do Condado da Ponte

de juro
,
difpenfado duas vezes na Ley Mental , a

feu filho Garcia de Mello e Torres , a qual exifte

no livro 26 , foi. i 07.

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

Penaguião , feu Camereiro môr , fez Marquez de

Fontes , de que le lhe paííbu Carta a 2 de Janeiro

de 1659 , como íè vê no feu aíTentamento
,
que ef-

tá no livro 25 , foi. 56. verf

A Antonio Telles de Menezes , Conde de

Villa-Pouca de Aguiar , do Confelho de Eftado

,

lhe fez mercê do titulo de Marquez
,
quando vol-

taíTe de Vice-Rey da índia para onde foy naquel-

le anno , e nao teve efFeito por falecer. Foy efte

Alvará paílàdo a 2 de Março de 1657 , e eftá no

livro 25 , foi. 3 6.

A Dom Rodrigo de Caílro creou Conde de

Mefquitella por Carta paíTada a 14 de Mayo de

1658 , como fe vê no feu aíTentamento
,
que eftá

no livro 21 , foi. 120.

A D. Sancho Manoel creou Conde de Villa-

Flor, de que tirou Carta paíTada 325 de Junho de

1661 , e eftá no livro 24, foI.i88. verf.

A JoaÕ Nunes da Cunha creou Conde de S.

Vicente no anno , em que paííbu por Vice-Rey
do Eílado da índia

, aonde, logo que chegaííè , íe

chamaria Conde. Foy a Carta paíTada a 2 de Abril

de 166Ó
,
que eftá no livro 20 , foi. 80.

A Nuno da Cunha de Ataide fez Conde de

Pontével em virtude da mercê
,
que havia feito a

fua mulher D. Elvira Maria de Mendoça , Dama
da Rainha

,
por paíTar a Inglaterra no ferviço da

Rainha da Grãa Bretanha D. Catharina , de que

tirou
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tirou Carta paflàda a 15 de Abril de 1662 , e eftá

no livro 19 , foi. 19.

A D, Pedro de Caftellobranco , Viíconde de

Caftello-Branco , ícz Conde de Pombeiro , de que

tirou Carta paílàda a 6 de Abril de 1662
, que eílá

no livro 26 , foi. 165.

A D. Manoel da Camera fez Conde da Ri-

beira Grande de juro , e herdade , conforme a Ley
Mental , mudando nefte titulo o de Villa-Franca

,

por Carta de 15 de Setembro de 1662, que eftá no
livro 27 , foi. 366.

A D. Vafco Malcarenhas , Conde de Óbidos,

do íeu Coníèlho de Eftado
,
quando paííou ao Bra-

íil por Vice-Rey , lhe fez mercê defte Condado de

juro , e herdade para elle , e íèus fucceíTores , con-

forme a Ley Mental , de que tirou Carta feita a 14

de Abril de 1665 , e eftá no livro 25 fo). 211.

A Dom Luiz de Almeida , do feu Confelho

,

creou Conde de Avintes , de que tirou Carta paílà-

da a 17 de Fevereiro de 1664 ,
que eftá no livro 25

foi. 325.

A Lourenço de Soufa da Sylva , feu Apofen-

tador môr , íêz Conde de Santiago de Biduido , de

que fe lhe paíTou Carta a 12 de Novembro de 1667,

que eftá no livro 28 , foi. 444 da fua Chancellaria.

A AíFonfo Furtado de Mendoça , do feu Con-

felho de Guerra , fez Vifconde de Barbacena , de

que íê lhe paíTou Carta a 19 de Dezembro de 166 1,

que eftá no livro 41 , foi. 155.

A
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A Martim Correa de Sá fez Vifconde de AA
íèca , de que tirou Carta feita a 15 de Janeiro de

1666, que eftá no livro 20 , foi. 56.

A Luiz de Soufa de Macedo , filho de Anto-

nio de Soufa de Macedo , do feu Coníelho , e Secre-

tario de Eftado , fez Baraõ da Ilha Grande de Jo-
annes , de que íe lhe paííou Carta feita a 27 de Se-

tembro de 166Ó
,
que eftá no livro 28 , foi. 2 19.

Temos obíèrvado nas vidas dos íèus antecef-

fores fazer menção dos Officiaes da Cafa Real, e

do Reyno , fem preferencia das prerogativas dos lu-

gares : agora referiremos os de que achamos noticia

íèrviraõ no tempo do íeu reynado.

D. Francifco de Faro , Conde de Odemira 9

do feu Confelho de Eftado , e Prefidente do Ultra-

marino
, foy feu Ayo j e fuppofto logo

, que EI-

Rey Dom Atfonfo fuccedeo na Coroa , entrou o
Conde a fervir de Ayo , como temos referido , a

Carta fe lhe paíTou a 15 de Mayo de 1659 , que

eftá no livro 2} da fua Chancellaria , foi. 165 ver-

fo.

Joa6 Rodrigues de Sá e Menezes , Conde de

Penaguia5 , do Coníelho de Eftado , foy íêu Came-
reiro mor , de que tirou Carta paííâda a 4 de De-
zembro de 1656, que eftá na dita Chancellaria, li-

vro 19 , foi. 2.

D. Franciíco de Sá e Menezes
,
Marquez de

Fontes, fuccedeo no officio de Camereiro môr ao

Conde leu pay , de que tirou Carta paíTada a 5 de

Janei-
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Janeiro de 1659 , que eftá no livro 25 da dita Chan-

ceilaria, fol.215.

D. Joa5 da Sylva
,
Marquez de Gouvea , do

Coníèlho de Eílado
,
foy feu Mordomo mor , co-

mo íè vê no Auto do Levantamento do meímo
Rey, celebrado a 15 de Novembro de 1656, que

entaõ fe imprimio , e já o havia fido delRey feu

pay , como fica dito.

Joaõ Guedes de Miranda , Senhor de Murça,

a quem foy feita mercê de Eftribeiro mor por mor-

te de feu pay , teve Carta paííàda a 8 de Abril de

1657 j
porém naõ exercitou por íêr de menor ida-

de , e morreo moço : eftá no livro da dita Chancel-

laria, foi. iS.

D, Francifco de Soufa , Conde de Prado , do

feu Coníèlho de Guerra , fervio de íêu Eftribeiro

mor , e já havia íervido a ElRey feu pay, como
deixámos efcrito. E fendo mandado o Conde go-

vernar as Armas da Provincia do Minho , lhe man-
dou ElRey paft^r hum Decreto, para que em vol- Prova num. 51,

tando tornaííè a íêrvir o dito officio de Eftribeiro

mor, e teria na Camera deiRey a mefma aftiften-

cia
,
que tinha antes de ir ao governo, o qual De-

creto foy paííàdo a 25 de Agofto de 1669.

D. Diogo de Lima, Vifconde de Villa-Nova

da Cerveira , do Confelho de Eftado , fervio de Ef.

tribeiro mor , e fuccedeo ao Conde de Prado.

Luiz de Vafconcellos e Souíâ, Conde de Caf-

tello-Melhor , foy Efcrivaô da Puridade por Carta

Tom.VIL FíF de
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de 21 de Julho de 1662 , como deixámos referido,

efe conferva no livio 19, foi. 162 dafua Chancel-

laria 5 e era feu Repoíleiro mor , e leu Gentil-ho-

mem da Camera.

O Doutor Nicolao Monteiro
,
Bifpo eleito

de Angra , foy feu Meftre , e Coníeííbr. , como re-

fere a Carta do ordenado de ConfeíTor
,

paííada a

25 de Dezembro de 1665 ,
que eftá na dita Chan-

cellaria , liv. 20 , foi. 224.

D. Diogo de Menezes , íervio de Repoíleiro

mor por Alvará de 7 de Agofto de 1659 , e nelle

diz
,
que íèrviria efta occupaçaô na menoridade do

filho mais velho do Conde de Caftro-Dairo D, Gofpar

de Távora e Soiifa , a cjuem tinha feito a mercê da

propriedade , o qual Alvará eftá na dita Chancella-

ria , livro 19 , foi. 78.

Lourenço de Soufa da Sylva e Menezes , foy

íèu Apofentador mor , e o era no anno de 1659,

como fe vê em hum Alvará de 6 de Outubro do

dito anno de certa moradia ,
que eftá no livro 25

da fua Chancellaria , foi. 156 verf

D. Lucas de Portugal, foy feu Meftre Salla,

de que tirou Carta paííada a 11 de Dezembro de

1656 , que eftá no livro 27 , foi. 11 da dita Chan-

cellaria.

D. Joaõ de Almeida
,
foy Veador da fua Ca-

ía , como confta do Auto do Levantamento do di-

to Rey.
D. Pedro de Almeida, depois Conde de Aí^

fumar,
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fumar , foy Veador da ília Cafa , de que íe lhe paí^

íou Alvará a 15 de Julho de i6ói , que eílá no liv.

19 da dita Chancellaria , foi. 151.

D. Duarte de Caílellobranco
,
foy Veador da

ília Cafa , e depois foy íètimo Conde de Redondo
por fua mãy fer herdeira da Cafa de feu pay Dom
Joaõ Coutinho

,
quinto Conde de Redondo.

Luiz de Mello ,
foy feu Porteiro môr , e Ca-

pitão da Guarda Portugueza , como refere o alle-

gado Auto do Levantamento , e Juramento.

Manoel deSouíà daSylva, que íervia de Apo-
fentador môr , íèrvio de Repofteiro môr a ElRey
D. Aíibníb no anno de 1656 , como íe vê no Auto
do Juramento daquelle anno , e depois foy Veador

da Rainha D. Maria Francifca líàbel de Saboya.

D. Joaõ Mafcarenhas , Conde de Sabugal

,

íèrvio de Meirinho môr , como refere o fobredito

Auto.

D. Antonio Alvares da Cunha
,
foy Trinchan-

te 5
lugar , em que fuccedeo pela renuncia de Simão

da Cunha , de que tirou Carta paílãda a 3 1 de Ju-

lho de 1658 ,
que eftá no livro 27 da dita Chan-

cellaria , foi. 207.

D. Lourenço de Souíâ
; foy Capitão da Guar-

da Alemãa, e com o meímo lugar havia íèrvido a

ElRey feu pay, e no Auto do Levantamento do
anno de 1656 íè achou íèrvindo a meíma occupa-

çaô.

D. Francifco deSoufa, foy Capitão daGuar-

Tom.VIL FíFii da
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da Alemãa , em que entrou a fervir por feu tio D.
Lourenço de Soufa

,
por Alvará do primeiro de

Agoílo de 1662.

Garcia de Mello
,
foy Monteiro mor do Rey-

no, ejá o era no anno de 1656 , como fe vê no

Auto do Juramento allegado.

Henrique Carvalho , Senhor da Azambugei-

ra
,
foy Provedor das Obras do Paço

,
por Carta fei-

ta a 4 de Novembro de 1661 , como fe vê da mercê

das tendas da Capella
,
que eftá noliv.22, foi. 269.

Fernaô de Soufa Coutinho
,
foy Veador da

fua Cafa por Carta paífada a 15 deMarço de 1664,

fuccedendo no meíiTio lugar a feu pay Thomé de

Souía , e eftá no livro 52 , foi. 20.

D. Pedro da Cofta
,
foy feu Armador mor , e

íè achou no Auto do Levantamento do anno de

1656 , e já havia fervido a feu pay.

Francifco de Faria da Sylva
,
foy Almotacé

mor do Reyno , e o tinha fido também delRey D.

Joaõ íeu pay , como fe vê no Auto referido.

Martim de Soufa de Menezes ,
foy feu Co-

peiro mor
,
que também havia fervido a ElRey feu

pay , e como tal o nomea o referido Auto.

D. Theodofio de Mello , irmão do Duque de

Cadaval
, foy íêu Sumilher da Cortina , e como tal

faz delle menção o allegado Auto.

Antonio de Mendoça , do feu Confelho , e

Prefidente da Mefa da Confciencia , foy também
feu Sumilher , como fe vê no dito Auto.

D.
í
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D. Manoel da Cunha , Bifpo de Eivas, do feu

Confelho de Eílado
,
foy íeu Capeliaõ mor , e co-

mo tal exercitou no anno de 1656 no juramento,

que fe fez a ElRey , como fe vê no allegado Au-
to.

D. Francifco de Sottomayor ,
Bifpo de Tar-

ga , foy Deaõ da fua Real Capella , e o era em
1656 , como confta do dito Auto.

Dom Vafco Luiz da Gama , do Confelho de

Eftado
,
foy Vedor da fua Fazenda por Carta de 11

de Junho de 1660, que efíá no livro 27 , foi. 226

da fua Chancellaria , e já o era no anno de 165Ó,
que affiftio ao Auto do Juramento

,
que nelle fe ce-

lebrou.

Pedro Vieira da Sylva
,
foy Secretario de Eí^

tado , e já o havia fido delRey íèu pay , como íi-

ca dito em íeu lugar, efervindo efte lugar fe achou

no anno de 1656 no Auto do Levantamento , e Ju-

ramento, que nelle fefez.

Antonio de Souía de Macedo , do Conlelho

da Fazenda , e Juiz das JuíliíicaçÕes ,
foy Secreta-

rio de Eftado , como íe vê de hum Alvará paílàdo

a / de Setembro de 1662, que eílá no livro 27 da

íua Chancellaria, foi. 571.

Luiz Cefar de Menezes ,
foy feu Alferez mor,

de que fe lhe paííbu Carta a 25 de Julho de 1664,

que eftá no livro 20 da dita Chancellaria , foi 44.

A Dom João Mafcarenhas , Conde de Santa

Cruz, que havia fido Mordomo mor da Rainha

fua
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fua mãy , lhe confirmou o pofto de Capitão môc
dos Ginetes , e Cavalleiros da fua Guarda, por Car-

ta de 18 de Janeiro de 1660
,
que eílá no livro 5 da

fua Chancellaria , foi. 79.

D. Rodrigo de Menezes , foy Regedor das

Juftiças , e fe achou com efte lugar no Auto do Le-

vantamento , e Juramento
,
que fe fez no anno de

1656 , e o foy no anno de 1665 , de que fe lhe paf-

íou Carta a 29 de Julho, que eílá no livro 25 da di-

ta Chancellaria , foi. 29.

Ruy de Moura Telles , do Confelho de Efta-

do , foy Preíidente do Paço por Carta de 4 de Fe-

vereiro de 1660, que eílá na dita Chancellaria, li-

vro 19, fol.83.

D. Diogo de Lima , Vifconde de Villa-Nova

da Cerveira, foy Prefidente da Junta doCommer-
cio por Carta de 27 de Julho de 1666, lugar, em
que fuccedeo ao Conde de Atouguia : a qual eftá

no livro 22 da dita Chancellaria, foi. 127.

Antonio Cavide , Alcaide mor de Borba
,
foy

Secretario de Eftado da Cafa de Bragança , como fe

vê na Carta da dita Alcaidaria môr , feita a 1 1 de

Fevereiro de 1664 , onde diz : Meu Secretario do

Efiado da Ca/à de Bragança , a qual eftá no livro

25 , foi. 95 , da dita Chancellaria : e lendo teftemu-

nha no Teftamento delRey D. Joaõ IV. diz : An^
tonio Cavide , Secretario de Sua Mageãade , e do Con-

felho da Fazenda.

Dom Joaõ de Caftro, Senhor deReris, &:c.

foy
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foy Almirante de Portugal por Carta feita a 26 de

Abril de 1662 ,
que efta na dita Chancellaria no

livro 27, foi. 5 66.

O Doutor Fr. Francifco Brandão
, Religioíb

de S. Bernardo , Chroniíla môr do Reyno
, foy EA

moler môr por Carta de 27 deJunho de 1660, fen-

do Abbade Geral de S. Bernardo Fr. Conílantino

de Sampayo. Livro 45 , foi. 75.

Fr. Luiz Coutinho
,
Religiofo de S. Bernar-

do
,
foy também Eímoler môr.

D.Joaõ daCofta, Conde de Soure, doCon-
felho de Guerra, foy Frefidente doConfelho Ultra-

marino , de que fe lhe paííòu Carta a 6 de Agofto

de lóói
,
que eílá na dita Chancellaria , livro 24,

foi. 180.

D. Thomas de Noronha , Conde dos Arcos

,

do Confelho de Eílado
, foy Prefidente do Ultra-

marino por Alvará de 12 de Dezembro de 1665 ,

que eftá na dita Chancellaria, liv. 25 , foi. 259.

Luiz de Souíâ , DeaÕ do Porto, (que depois

foy Arcebifpo de Lisboa , e Cardeal
)
foy Gover-

nador da Relação do Porto por Carta paííàda a 25

de Setembro de 1659 no tempo , em que feu irmaÕ

,

Governador proprietário daquella Relação
,
foy no-

meado Embaixador Extraordinário aos Eftados Ge-
raes , exifte a dita Carta no livro 21 da dita Chan-
cellaria , foi. 82.

Ruy Fernandes de Almada , Senhor de Ílha-

vo , Gentil-homem da Camera do Infante D. Pe-

dro,
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dro , foy Prefidente da Camera , de que fe lhe paf-

fou Carta a 27 de Julho de 1667, que eílá na dita

Chancellaria , livro 22, foi. 199.

Franciíco Pereira da Cunha , foy íeu Secreta-

rio doConíelho de Guerra por Carta de 21 de Ju-

nho de 1660 , fuccedendo a feu pay Antonio Pe-

reira, e eftá no livro 22 da fua Chancellaria , foi. 272.

Caiou em 27 de Junho de 1666 com a Rai-

nha D. Maria Francifca Ifabel de Saboya , a qual

apartando-íe delRey íèu marido , como fica dito,

e pondo em juizo a cauía do divorcio , fe proceí^

fou , e nomeou por íeu Procurador ao Duque de

Cadaval D. Nuno , e íeguio-íe a cauíà até final

fentença , para a qual foraõ nomeados Miniftros

Varoens de grandes letras , coftumes , e integrida-

de , a íâber : D. Francifco de Sottomayor
,
Bifpo

de Targa
,
Coadjutor , e Provifor da Igreja Metro-

politana de Lisboa , os Doutores Valentim Feyo

da Motta
,
Cónego da dita Cathedral , e Vigário

Geral do Arcebifpado , e Pantaleaõ Rodrigues Pa-

checo , do Confelho delRey , e do Geral do Santo

Officio , eleito Bifpo deElvas, oqual falecendo an-

tes da fentença , entrou em leu lugar Antaõ de Fa-

ria da Sylva
, Conesjo da dita Sé de Lisboa , De-

putado do Santo Officio , e da Meia da Confcien-

cia , e Ordens , e para efcrever na cauía Sebaíliao

Diniz Velho, Deíêmbargador da Relação Eccle-

fiaílica , Prior da Igreja de Santa Marinha j e paíía-

dos os termos legaes , e conclufo o proceíTo a final

,

dc



da Cafa ^eal Tortug. Liv. VIL 421

de que era Relator o Bifpo Coadjutor , votando

,

além do que o haviaõ aduado , Manoel de Salda-

nha , Sumilher da Cortina , depois Bifpo de Vifeu,

Francifco Barreto , do Coníelho delRey , e do Ge-

ral do Santo Oíício
, depois Bifpo do Algarve

,

Nuno da Cunha de Eça ,
Cónego Doutoral na Sé

Metropolitana de Lisboa ,
que depois recufou o

Bifpado de Miranda, Pedro de Ataíde de Caftro,

Inquifidor Apoftolico da Inquifiçao de Coimbra,

todos Cónegos da Sé de Lisboa , e os Defembarga-

dores da Relação Ecclefiaftica Gafpar Barata de

Mendoça , Prior da Igreja de Santa Engrácia , e de-

pois Arcebiípo da Bahia
, Joaõ de Paííbs de Maga-

Ihaens da de S. Juliao , Joaõ Serrão da de S. Tho-

mé ,
depois Proviíbr , c Vigário Geral do mefmo

Arcebifpado , todos Juizes nomeados pelo Cabido.

Na Cafa delle , e na fua prefènça foy examinado o

proceílb por cada hum dos Juizes , e com maduro

acordo proferirão íèntença a 24 de Março de i668,

declarando por nullo o matrimonio contrahido de

fado , e naõ de direito
;
pelo que poderiaõ fazer , o

que bem lhe pareceílè , eque haveria divifao de bens

na forma dos feus contratos. Era filha de Carlos

Amadeo de Saboya , ramo da Sereniíííma Cafa de

Saboya , o qual nafceo no anno de 1624 Duque de

Nemours , de Genebra, de Aumale , Par de França,

Marquez de S. Sorlin , e de S. Rambert , Conde
de Grifors , Baraô de Foucigny, e de Beaufort, Se-

nhor de Poncin , de Cedron , e de Bray fobre o Se-

Tçm.VIL Ggg na,
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na , Coronel General da Cavallaria ligeira de Fran-

ça, o qual foy morto em hum duelo a 50 deJulho

de 1652 por feu cunhado Francifco de Vandòme,
Duque de Beaufort : cafado com a Princeza Ifabel

CewSr ^dacafa ^íe
^^^^^^^^^i 4^^^ faleceo a 19 de Mayo de 1664,

Neomuri, impreií. cm filha de Cefar de Bourbon
,
Duque de Vandòme

,

Pariz em 1669. g dc Mercoeur , de Pentheure , de Beaufort, e de
Guichenon , niJt.Ge- ' h/t- t»
mal. de sa-uoye ,\iw.'^. Eíiampes

, Príncipe deAnet, e de Martignes, Par
cap.z1.pag.1071,

deFrança, filho delRey Henrique IV. de França,

e de Gabriela deEílrees, Duqueza de Beaufort, e

da Duqueza Francifca de Lorena , filha de Filippe

Manoel de Lorena
,
Duque de Mercoeur , e de Pen-

thievre , ramo da Sereniííima Gafa de Lorena. Naô
teve ElRey filhos , ainda que fora do matrimonio

lhe quizeraõ attribuir algum
j
porém com eviden-

dencia fe moftrou fer fícçaõ , levantada com fins

particulares.



Carlos Ama-
deo de Sabo>
ya , nafc. em
1624 Du-
que de Nco-
murs, + a 50
de Julho de

165^.

Henrique de Sa-

boya , nafc. a 2

de Novemb. de
iy72 Duque de
Neomurs, + cm
IO de Julho de

p Jaques dc Saboya,

.

l nalc a 1 2 de Ou-
^ tub. dc 1 5 5 I Dn- (

^
que de Neomu'-s,

+ em I ç de Junho
de I 585-.

A Duqueza Anna
de Efte , + 37 de

j

Mayo de 1606.

A Duqueza An.
na de Lorena

,

+ a i4dcMayo(
,dc 1658. H.

A Ratnha
D. M.iria

Francifca

liabel de

Saboya.

Carlos de Lorena

,

Duque de Auma-
, le , nafcco a 5 de
Janeiro de i ífj

)
+ cm 1618.

A Duqueza Maria
dc Lorena.

A Duq. Ifa.

bel de Van-
dome, +em
19 de Mayo
de 1664.

-^Henrique IV. Rey
í de França , e de

r» r j \ Navarra , n. a l 2
Cefar de Bour- V Dezembro de
bon,nafceoem

^ j

Vandomc e de
/Gabriela de Ef-

Mercour,&c.+ / trees , Duqueza de

it /'^^"''"LBeaufort^ + aio
ibrodei66y.

de Abril de 1599.

A Duq. Fran-
'cifca de Lorena.

Filippe Manoel de

Lorena, Duque de

j
Mercoeur , nafceo

'

'em 1 , + a 1

9

ide Fev. dc l6oz,
A Duqueza Maria
de Lucembourg;,

'

Filippe de Saboya, n.

em 1490 Duque de

I

Neomurs , &c. + a

2 5deNov.deiy5
A Duqueza Carlota

,
dc Orleans , + a 8
de Setemb. de 1 549.

Hercul. de Efte, Du-
• que de Ferrara , &c,
nafc. a 4 de Abril de'

1 508 ,+ em 5 dei

I Outubro dc I558.
A Duqueza Renata
de França , + a 12
de Junho de 1557.

Cláudio de Lorena
,

,

Duque de Aumale,
I
n. em o l. de Agofto'

|dei52(í,+ai4dei
Mayo de 1 57 5,

A Duqueza Luiza de
Brczé. H.

Renato de Lorena,
Duque de Elboeuf

,

' n.a 14 de Agofto de
* 15^6,+ cm f 55(5.^
^
A Duqueza Luiza de Ç

'Kieux, + cm 1 550.3

4^-3
Filippe Duque dc Saboya

, Rey de
Chipre , nalcco a 5 dc Fevereiro de
>4?8 , + a 7 de Nov. de 1497.
A Duqueza Claudia de BroíTc , +a

' I? deOutub. de 151 2. mulher,
Luiz L Duque de Longueville , +
em

' A Duqueza Joanna Botelin , 4 em
1 504.

' Affonfo de Efte , Duque de Ferra-
ra , Modena , &c, n. a 2 1 de Julho
ide 1476, + a ;i de Out.de 1554*
,
A Duq. Lucrécia dc Borja, + 1520.
Luiz XIL Rey de França , nafceo a

27 de Junho de 1452 , + no i. de
I

Janeiro de 1515.
A Rainha Anna de Bretagne, +a
2 o de Janeiro de 151^.
Cláudio de Lorena , Duq. de Gui-
fe, n.a 20 de Outubro de 1496,

i + a 12 de Abril de I550.
A Duqueza Antónia de Bourbon ,

. + a 20 de Janeiro de 1 58 ^.

Luiz de Brezé, Conde de Manlc-
I

vricr.

A Condeíía Diana de Poitierj.

Cláudio de Lorena, Duque de
Guife.

Antonio de Bourbon
nafc. 3 2 2. de Abril

'de 1518 Duque de

I

Vandome
, Rey de 1

Navarra , + a 1 7 de
Novemb. de t^õz,
Joanna de A'bret

,

Rainha de Navar. -í*

a 9 de Junho, 1512,

Antonio de Eftrees,^

,
Senhor de Coeures. /

Francifca de Babou.

Nícolao de Lorena

,

• Duque de Mercoeur,

Cond. deVaudcmont
In. em I5i9, + a2?
ide Janeiro dc 1577.
A Duqueza Joanna

' de Saboya , + a 4 de

Julho dc 15(58.

' Sebaftiaô de Lucem-
bourg , Senhor dc

.
Pcnthicvrs.

Maria de Beaucairc. ^
Ggg ii l

A Duqueza Antónia de Bourbon.

Cláudio deRieuxj Conde dcHar-
court, + em 1552.
A CondeíTa Suíana de Bourbon ,
2. mulher.

Carlos de Bourbon, Duque de Van-
dome , n. a 2 de Junho de 1489

,

+ a 2 5 de Março de 15^7.
Francifca de Alençon , Duqueza de
Beaumont, + a i8 de Mayo, 151 5.
Henrique iL Rey de Navarra
cm 1555.
A Rainha Margarida de V^alois , +
em 1 548.

Joaõ de Eftrees , Senhor de Val-
lieu , +em I §67.

Catharina de Bourbon Vandome.

Jacobo de Babou , Senhor de Bo-
urdaifTere.

Francifca Robert.

Antonio Duque de Lorena , e de
Bari , nafc. a 4 de Junho de 1489.

* + a I 5 dc Junho de 1 544.
;

A Duqueza Renata dc Bourbon.

Filippe de Saboya
, Duque de Neo-

murs.

A Duqueza Carlota de Orleans.

Francifco de Lucembourg , Vif-
condc de Martigue.

Carlota de Penthievre.

Joaó de Beaucairc.

N





CAPITULO V
Vd%ey 2). Tedro 11

EixAMOS eícrito no Capitulo

I. defte Livro
,
que do Real

thalamo dos Auguftos Reys
D. Joaõ IV. e D. Luiza fora

o terceiro filho o Infante D.
Pedro

,
que nafceo fm Lisboa

em hum Domingo 26 de Abril,

em que a Igreja Brachareníe celebra a fefta de feu

illuftre Prelado S. Pedro de Rates, do anno de

1648. Foy celebrado o íèu nafcimento por mui-

tos dias com grandes demonftrações de alegria , e

bautizado a 2j de Mayo com Real pompa pelo

Bifpo Capellaô mor D. Manoel da Cunha , eleito

Arce-
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Arcebifpo de Lisboa 5 foraô Padrinhos o Príncipe

D. Theodofio , e a Infanta D. Joanna , fendo leva-

do nos braços de D. Miguel de Almeida , Conde
de Abrantes , do Confelho de Eftado , e Mordomo
mor da Rainha , que com opa roçagante hia debai-

xo do Palio , de que levarão as varas Francifco de

Mello, Monteiro mor do Rey no, D. Francifco de

Caílellobranco , Pedro deMendoça Furtado, Guar-

da mor da peíToa delRey , e D. Alvaro de Abran-

ches. Levaraô as infignias
, principiando pelo mais

moderno, D.Antonio Luiz de Menezes, IIL Con-
de de Cantanhede , huma toalha em huma íalva

;

D. Luiz de Portugal, VL Conde de Vimioíb , o
gomil ; Dom Fernão Mafcarenhas , L Conde de

Serem , outra toalha em huma falva 5 e D. Jerony-

mo de Ataide, VL Conde de Atouguia, o gomil,

os quaes eraõ para fervirem a Infanta , e ao Príncipe,

para que depois
,
que tocaííèm , lavaíTem as mãos

j

Joaô da Sylva Tello , 1. Conde de Aveiras , do
Confelho de Eílado

, Regedor das Juftiças , levou

a fogaça ; Dom Fernão Mafcarenhas , I. Conde da

Torre , do Confelho de Eftado , a véla com a oíFer-

ta D. Francifco Coutinho , VL Conde de Redon-
do , o íaleiro , e praticando-íè tudo na fóima de íè-

melhantes funções
, acompanhou a Infanta a Aya

D. Luiza de Menezes , a Guarda mayor , Senho-

ras de Honor , e Damas. A Rainha efteve na Tri-

buna vendo todo o tempo , que durou a cerenr.o-

nia.

Contava
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Contava o Infante pouco mais de féis annos,

quando ElRey feu pay lhe formou hum Eftado

digno da fua peííòa , a que chamou Cafa do Infati'

todo , ao qual concedeo todos aquelles privilégios

,

iíènções , e prerogativas
,

que gozava o da Caía

de Bragança. Para o que lhe fez Doação da Cida- Prova num. 52.

de de Beja , declarando-o Duque daquella Cidade

,

renovando na fua peííòa eíla mefma Dignidade

,

que tivera feu terceiro avô ElRey D. Manoel , a

quem elle fuccedera na Coroa pelo direito do fan-

gue ,
querendo neíla acçaõ confervar a memoria

daquelle grande R ey , naõ fó na Coroa
, que elle

gozava, enos íeus defcendentes primogénitos j mas

também a de Duque de Beja
, que elle havia pof-

fuido antes de fucceder no Reyno
,
que agora no-

meava no Infante D. Pedro
, para mais com huma

Real linha multiplicar os íeus defcendentes , e fe-

gurar nella a confervaçaõ , e defeníâ do Reyno.

Com eíle bem confiderado motivo , lhe fez Doa-

ção da Cidade de Béja , e íêu Termo , e juntamen-

te de todas asVillas, Lugares , Caftellos , Padroa-

dos , datas , terras , foros , tributos , com tudo o

mais
,
que íè havia confiícado para a Coroa

,
pela

condemnaçaõ do Marquez de Villa-Real , e Du-
que de Caminha feu íilho j concedendolhe entre ou-

tras prerogativas ,
que o primogénito do Infante , e

todos os mais dos feus íucceííores , logo
, que naí^ Prova num. 55.

ceííèm , fe chamaííèm Duques de Villa-Real , e te-

riaõ as rendas , e jurifdicçaõ pertencentes à dita

Villa.
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Villa. Foy feita efta Doaçaõ a 1 1 de Agoílo do

anno de 1654. A efta mercê fe feguiraõ outras, a

íàber : a da Quinta de Quéluz com as fuas perten-

ças , entaõ coníifcada para a Coroa , de que fe lhe

Prova num. 54. paíTou Alvará a 17 de Agofto de 1654. E por hu-

Prova num. 55. ma Carta fe lhe mandou aííèntar a quantia ,
que lhe

pertencia do titulo de Duque , como tinhaÕ os de-

mais Duques do Reyno
,
que venceria da data do

dia da Doação acima , a qual Carta foy feita a 7 de

Prova num. 56. Mayo de 1655. E por outra lhe fez mercê da Vil-

la de Serpa , feu Termo , e parte dos Celleiros, que

foy feita a 16 de Setembro de 1655 , e já lhe havia

conferido a Dignidade de Commendador mor da

Ordem da Cavallaria de Chrifto , na mefma forma,

e com as rendas , com que a havia nomeado no In-

fante Dom Duarte íèu irmão , como fe vê de hum
Prova num. 57. Alvará paífado a 22 de Dezembro de 1654. E por-

que os poííuidores da Cafa de Villa-Real alcança-

Prova num. 58. raõ por huma Bulla do Papa S. Pio V. paífada em
Roma no primeiro de Julho do anno de 1556, a

faculdade de tirarem certos frutos das Igrejas do íêu

Padroado, com que formarão osPreftimonios, que

o Papa lhe concedeo por modo de Benefícios fim-

plices , os quaes pertenciaõ de preíente ao Infante,

lhe concedeo ElRey os conferiííè com a Ordem
de Chrifto para ficarem em Commendas na mefma
forma

, que fe proviaõ as que pertenciaõ à Sereniííi-

Prova num. 59. Caía de Bragança , como confta de hum Alva-

rá feito a 22 de Dezembro de 1654. Deuihe tam-

bém
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bem as Lezírias da Golegaa y de Borba , Mou-
choens , e Sylveira , fitas por baixo de S. Libório

no Termo de Santarém , de que fe lhe paíTou hum
Alvará feito a 5 de Novembro doanno de 165;. E ^"^^^^ num.^o.

j . 2- ^ r\ ' \ Prova num. 61.
por outro lhe declarou , que podiao os Ouvidores

das terras da fua Caía prover todas as íêrventias dos

officios de Juíliça , aíTim como o podiao fazer os

Corregedores das Comarcas , conforme a Ordena-

ção , e Ley do Reyno : foy feito a 25 de Julho de

1656. Fezlhe também ElRey feu pay Doação das Prova num. 62.

Saboarias da Cidade do Porto , Villas , e Lugares

das Comarcas de Traz os Montes, e Entre Douro,
e Minho, que foy feita a 12 de Outubro de 1656.

Depois da morte delRey feu pay ,
ElRey D. Af- Prova num. 65.

foníb VI. íeu irmaõ mandou à fua inftancia
, que

os Ouvidores do Ducado de Beja , e Cafa de Villa-

Real
,
pudeílèm paífar Cartas de Seguro na meíma

forma ,
que as paííàvaõ os da Sereniííima Cafa de

Bragança
j
foy feito o Alvará a 1 2 de Fevereiro do

anno de 1658 : e por outro de 14 de Novembro do Provanum.64.

dito anno concedeo aos Ouvidores das terras da

Cafa do Infantado outras prerogativas. Depois

lhe fez o mefmo Rey mercê por hum Decreto de Prova num. 65.

20 de Agofto de 1 66 2, de poder mandar tirar todos

osannos do Eftado do Brafil mil quintaes de pao,

chamado Bra/il, cuja quantia lhe dobrou depois por

hum Decreto de 2 de Janeiro de 1665. Confirmou Prova num. 66.

ElRey D. Aífonfo VI. a Cafa do Infantado por

huma nova Carta de Padraõ , e Doação , em que Prova num. 67.

Tom.VlI. Hhh en-
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encorporou a deiRey feu pay , e todas as mais mer-

cês ,
que até àquelle tempo íè lhe havia5 feito , tu-

do de juro , e herdade para fempre , a qual foy paf-

íàda em Lisboa a 15 de Setembro de 1665. ^ í""

Prova num. 68. fante D. Pedro logrou a Gafa do Infantado ainda

depois de Rey , e em quanto viveo , a qual aug-

mentou muito em Villas
,
Lugares , Padroados , e

rendas , e fez delia Doação ao Infante D. Francií^

CO íeu filho, como adiante veremos.

Pela morte delRey feu pay ficou o Infante

debaixo da tutela da fábia Rainha D. Luiza , Re-
gente do Reyno , fua mãy ,

que o amou muito , e

elle íe foube fazer acredor de todo o feu carinho.

No anno de 1662 vencendo a Rainha as difficulda-

des , que fe lhe oppunhao , e já deixamos tocadas

no Capitulo antecedente
,
que a obrigarão à reíblu-

ça5 de querer largar a Regência
, que entaõ naô

teve eíFeito , e vendo ,
que o Infante havia chega-

do à idade de quatorze annos , ornado de excellen^

tes virtudes
j
porque reconhecendo-fe nelle valor,

e entendimento , fe admirava huma docilidade
, que

a todos fe fazia agradável. Pelo que , a Rainha íè

via juftamente obrigada de o apartar, quanto lhe fof-

fe poííivel , de algumas das peílbas
,
que indigna-

mente continuavas na aífiílencia da Camera del-

Rey , inculcandolhe indecentes divertimentos, de-

terminou dar cafa ao Infante , refoluçaÕ
,
que ap-

provarao os Miniftros de mayor fuppofiçaô ; e af-

íim elegeo para quarto do Infante as cafas do Mar-

quez

/
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quez de Caftello-Rodrigo fobre o Tejo , no fuio

chamado Corte-Real, nome, que tomou do appel»

lido do primeiro, que as poíTuio. E íèndo ocoliu-

me dos antigos Reys de Portugal
,
quando dava6

Cafa feparada aos Infantes , nomearemlhe Officiaes

de igual qualidade aos dos Príncipes , nomeou para

lèus Gentis-homens da Camera a Martim AfFonío

de Mello , Conde de S. Lourenço , do Confelho de

Eftado , e Vedor da Fazenda da repartição de Afri-

ca 5 a D.Joaõ daCofta , Conde de Soure, do Con-

felho de Guerra , e Prefidente do Confelho Ultra-

marino
j
Ruy de Moura Telles , do Coníèlho de

Eftado , Preíidente do Paço , e Eftribeiro môr da

Rainha j Dom Rodrigo de Menezes
,
Regedor da

Juftiça j Jorge de Mello , do Confelho de Guerra,

e General das Galés
5 Joaõ Nunes da Cunha , Go-

vernador das Armas de Setuval , e Deputado da

Junta dos Tres Eftados ; e para Sumilher da Corti-

na Rodrigo da Cunha de Saldanha, Chantre da Sé

de Lisboa , e por Secretario Antonio de Souía Ta-

vares ,
Defembargador do Paço : e porque as mo-

leftias de Nicolao Monteiro , Prior de Sedofeita , o
defobrigaraô do exercício de Meftre

,
foy efcolhido

Francilco Correa de Lacerda.

Foy geralmente approvada a referidi eleição,

porque as peflbas nomeadas , aííim na qualidade , e

merecimentos , eraô as mais capazes do Reyno pa-

ra a perfeita educação de hum Príncipe. Eftes fo-

raõ os primeiros criados , que teve o Infante , e

Tom.Vn. Hhhii de.
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depois por diverfos impedimentos lhe deu EiRey
outros

5
porque o Conde de Soure eftava mjuíZ

tamente defterrado , Joaõ Nunes da Cunha En-

tre Douro , e Minho , o Conde de S. Louren-

ço , e Ruy de Moura Telles com mais politica

,

que motivo , tomarão o pretexto das fuas occupa-

ções , ficando fó Jorge de Mello. Pelo que foraó

nomeados Gentis-homens da Camera o Conde da

Ericeira D. Fernando de Menezes , Pedro Cefar de

Menezes
,
Ruy Fernandes de Almada ,

Rodrigo

de Figueiredo , D. Diogo de Menezes , e Antonio

de Miranda Henriques
,
peííbas nas quaes concor-

riaõ merecimentos para aquella occupaçaõ.

As domefticas diííenfoens , e os extraordinários

diíTabores
,
que a Rainha D. Luiza experimentou

depois
,
que ElRey D. Afíbníb entrou a governar,

excedendo a mefma tolerância , com que as difli-

mulava a prudência defta fábia Heroina , a obriga-

rão a recolherle no Moíleiro das Agoftinhas Def.

calças noanno de 1663 para acabar ávida nefte re-

tiro , como já temos referido. O Infante D. Pe-

dro revertido de huma natural modeíiia , fentia em
extremo os diíTabores da Rainha fua mây , que naô

podia remediar , nem menos os defabrimentos
, que

experimentava em ElRey feu irmaõ. Continua*

vaõ os Gentis-homens da Camera no íèrviço do In-

fante , excepto o Conde da Ericeira
,
que por juí^

to motivo fe havia defpedido delle
, quando foy

nomeado Simaõ de Vafconcellos , Gentil-homem

da
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da Camera , e Governador da ília Cafa, occupa*

çaõ ,
que privava quafi totalmente aos Gcntis-ha-

mens da Camera das fuas prerogativas j e aíTim íê

foraõ feparando doferviço do Infante, Pedro Ceíar

de Menezes, Jorge de Mello, Rodrigo de Figuei-

redo , Antonio de Miranda , D. Diogo de Mene-

zes , e Ruy Fernandes de Almada
,
que foy occu-

pado na Prefidencia da Camera , e no íeu lugar foy

nomeado feu filho Chriílovaõ de Almada , e ao mef*

mo tempo em Secretario do Infante , de que le ha-

via efcufado Antonio Cavide , João de Roxas de

Azevedo , entaõ Defembargador dos Aggravos , e

depois Dcíembargador do Paço, e Secretario da Af-

íignatura , merecedor de todos os grandes empre-

gos.

Adiantava-fe o Infante nos annos , e juntamen- Ericeira , portug. Rff-

te no conhecimento, do que convinha à fua conf- tom.2.iiv.y.

ciência , e à fua reputação para íè íèparar dos efcru-
^^^'^

pulofos divertimentos delRey ; e aííim fem que fal-

taííè ao reípeito , íè foy defviando quanto lhe foy

poííivel da ília afliftencia
,
gaftando o tempo pro-

veitofamente na lição da Hiíloria , e no conheci-

mento pratico das fortificações. Jogava as armas

com admirável deflreza ; no manejo dos cavallos fe •

havia taõ bizarro, como fciente
j
frequentava a ca-

ça deftro , e robuílo , e a eftas , e a outras louvá-

veis doutrinas o inclinava a vigilância , e cuidado

de feu Meftre Francifco Correa de Lacerda. E
quando eíles exemplos poderiaõ fervir a EIRey de

huma
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huma louvável emulação às virtudes
,
degenerarão

em inveja
,
que fe augmentou de forte

, que íèndo

publico o defprazer , crefciaÕ as circunftancias do
defabrimenco j e quando podiaô fer perigoíàs as con-

fequencias da Monarchia em tempo taõ delicado,

brilhou de forte amodeftia do Infante, que coníè-

guio refiftir aos combates de taõ poderoíbs inimi-

gos , evitando huma fatal ruina , e tirando dos pe-

rigos huma immortal Coroa.

No anno de 1666 acompanhou o Infante a

ElRey a Salvaterra , aonde tiveraõ a noticia , de

que aggravando-íe as queixas da Rainha fua may,
ficava já deplorada , e íem efperanças de vida : nef
te eílado efcreveo a feus filhos por ultima defpedi-

da , e a Carta
,
que mandou ao Infante , dizia

:

„ Filho , o tempo
,
que me pode durar a vi-

„ da , he taÔ pouco
,
que por inftantes me vejo aca-

,9 bar. Sou voííà mãy , e eftando de caminho pa-

„ ra a íèpultura , na5 vos quero deixar íèm a minha

j, bençaõ. Com ella vos encommendo o temor de

j, Dcos , e a obediência de voíTo irmaô , em que

5, vos fica toda a felicidade; e ultimamente, que de-

„ pois da minha morte vos lembreis da minha al-

„ ma , que tudo deveis ao meu amor. Deos vos

„ guarde felices , e dilatados annos. Xabregas 26

„ de Fevereiro de i665.

Rainha.

Caufou ao Infante grande íêntimento efta Car-

ta,
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ta ,

augmentando-felhe na dilação , com que deíê-

java partir nomermo inftante atomarlhe a benção,

o que lhe impedio outros motivos
, que ainda ac-

creícentavaô mais a fua dor , e havendo de lhe reí^

ponder , mandou por Simaõ de Vaíconcellos , Go-
vernador da fua Cafa , huma Carta para a Rainha

,

que he a íèguinte

:

„ Minha mãy , e Senhora , íè em taõ poucas

5, regras pudera explicar as anciãs , com que fica o

5, meu coração
,
depois de haver recebido a Carta

,

„ que Voííà Mageftade me fez mercê efcrever , co-

5, nhecera VoíTà Mageftade o como correfpondem

„ as lagrimas exteriores ao íentimento , que a al-

„ ma padece na confideraçao da falta de huma taõ

^
5, grande mãy , como Voílà Mageftade ; e de hum
5, taõ obediente filho, como eu íbu , íe pode crer,

„ que pela doutrina de Vofta Mageftade nao falta-

„ rey nunca no temor de Deos , e na obediência

„ delRey , meu Senhor. Fio da mifericordia Di-

vina
,
que me naÕ caftigue taõ rigorofamente , e

„ que ha de dilatar a V. Mageftade por muitos an-

„ nos a vida , que hey mifter. A Real peííoa de

„ V. Mageftade guarde Deos como eu mais
,
que

„ todos deíèjo. Salvaterra 26 de Fevereiro de i66ó,

„ Filho mais obediente de Voííà Mageftade.

O Infante.

Efta Carta ,
que chegou juntamente com a

delRey , ouvio a Rainha ler com grande ternura

,

conhe*
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conhecendo-fe huma anciã de ver feus filhos antes

de efpirar. Os quaes chegarão a tempo , em que já

dcftituida de forças , naÕ lhe pode refponder mais,

que com os aíFedos
,
que fe lhe obfervaraõ nos

olhos , e beijandolhe a ma5 o Infante com copio-

fas lagrimas
,
por teftemunho do íeu amor , fe reco-

Iheo com ElRey ao Paço. Com a morte da Rai-

nha experimentou o Infante mayor contradição , íê-

guindo-íe a hum pezar outros
5
porque ElRey do-

minado dos íèus divertimentos , havia entregado o
governo ao Conde de Caftello-Melhor, que com a

morte do Conde de Atouguia, e haver ElRey man-

dado para o Caftello da Feira a Sebaftiaõ Ceíâr de

Menezes , ficou o Conde de Caílello-Melhor com
abfoluto dominio na Monarchia , e defembaraçado

de toda a controverfia , e para fe livrar do cuidado,

que o Infante lhe poderia caufar
,
pois via ,

que íè

adiantava nas virtudes , entendeo
,
que o fegurava

com a affiftencia de leu irmaõ Simaô de Vafconcel-

los , a quem o Infante eílimava
j
porém em breve

tempo conheceo o feu engano
,
porque o Infante

vendo-fe com poucos criados ao tempo
,
que fe el-

perava a R ainha
,
pedio licença a ElRey para no-

mear Gentis-homens da Camera , a qual lhe con-

cedeo , e aííim nomeou a Dom Luiz da Sylveira

,

Conde de Sarzedas 5 a Miguel Carlos de Távora

,

(depois Conde de S.Vicente) General da Artilha-

ria da Provincia de Traz os Montes j a D. Vafco

Lobo , Conde de Oricla , e Baraõ de Alvito ; e a D.
Lou-
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Lourenço de Lencaftre. Publicada a nomeação ,

paííbu o Infante à Camera delRey a agradecerlha ,

e lhe refpondeo ,
que tinha motivos para dilatarlha,

mas que lhe concedia a nomeação dos dous últi-

mos , o que o Infante naõ aceitou , ítm lhe conce-

der a dos outros dous. Sentio o Infante efta novi-

dade, e íêm moftrar perturbação alguma fahio da

preíènça deiRey , a quem com a noticia
,
que no

dia lêguinte chegara de haver a Rainha partido de

Pariz , tornou com novo motivo a fazer nova iní^

tancia a ElRey , que lhe refpondeo com tanto def-

abrimento
,
que o Infante íè vio preciíado a fepa-

raríe (fora das funções publicas) totalmente da fua

aíTiílencia , e deíle íêu retiro íe levantarão novas

diílènçoes
5
porque fe efpaihou no povo

,
que o In-

fante pertendia , reveílido de mxodeftia , e aífàbiiida-

de ,
ganhar os ânimos dos mal fatisfeitos da condi-

ção delRey , e exceíTos do feu governo j e diz o

Conde da Ericeira
, que elle temor veyo a fer a Ericeira

, Pcrtu^. Fef.

primeira difpofiçaô , que tiveraô os efpiritos dos ífíí'''y'2•P''?-^^*•
*r^ r i

•
1 1 f-

PaíTarel. De Eello Ln-
Varoens elclarecidos , e prudentes a livrarem o lib.io. F.450.

Reyno do precipício , a que caminhava.

Nefte tempo chegou ao porto de Lisboa a

Rainha D. Maria Franciíca líabel de Si^boya , co-

mo deixámos referido no Capitulo antecedente j e

havendo de voltar a Armada de França , de que era

General o Marquez de Ruvigni
, pedio audiência

ao Infante para lhe fallar , e deípedirfe. Achava-fe

a fua Cafa fem mais criados
,
que D. Fvodrigo de

Tom.VII. lii Mene-
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Menezes
,
porque naquelle tempo haviaÕ adoeci-

do Simaõ de Vafconceilos , e ChriílovaG de Alma-

da ; pelo que mandou ElRey a alguns Grandes,

que airiíliíiem na caía , em que o Intante dava au-

diência ao General. Acabada eíla função , mandou
o Infante ao feu Secretario Joaõ de Roxas de Aze-

vedo , diííèííe ao Conde de Caftello- Melhor
, que

reprefentaííe a ElRey , lhe permittiíTe poderem af-

fiílir no feu íerviço os Gentib-homens da Camera,

que havia nomeado
j
porque era contra o íèu deco-

ro, que falcandolhe criados próprios, ficar depen-

dente dos que o nao eraÕ
,
para lhe aííiílirem nas

funções publicas.

Defcuidou-fe o Conde de Caftello-Melhor de

fazer a diligencia , de que o Infante fe deu por mal

íàtiífeito
j
porque quando o fez foy inutilmente,

pois havendo-fe encontrado o Infante com ElRey
na praya dajunqueira a tempo ,

que naõ havia pre-

cedido a diligencia , de que tinha encarregado ao

Conde de Caftello-Melhor , lhe diílè ElRey feve-

ro
,
que pois tinha dado em íer teimoíb

,
que elle

também eftava determinado em teimar. O Infan-

te lhe refpondeo
,
que naõ havia dado caufa algu-

ma para aquella propofiçaõ , nem podia entender

pudeíTe nafcer mais, que da inftancia, que havia fei-

to para íe fervir dos criados ,
que havia nomeado

com permiíTaõ de Sua Mageílade 5 e que fendo tao

beneméritos , como todos reconheciaõ
,
privallo da

aíTiílencia delles , naÕ podia ter outra caufa , do

que
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que a de o deígoftarem , e que fem criados naÕ po-

dia aííiftir na Corte com aquelle decoro ,
que era

jufto : pelo que pedia licença a Sua Mageftade pa-

ra fe retirar delia. ElRey lhe refpondeo
,
que elle

o naõ mandava fahir da Corte , mas que íê quizeí^

íè , o podia fazer. Beijoulhe o Infante a maõ com
a reíbluçaõ de fe recolher à Quinta de Queluz tan-

to
,
que paílaílè a entrada publica dos Reys na

Corte , entendendo prudentemente
,
que feria juí^

lamente notado íè faltafle a aíTiftir a ElRey em
quanto eftava com a Rainha em Alcantara. Dila-

tou-íe o Infante, e ElRey motejando a ília dilação,

lhediíle por varias vezes, como naÕ havia partido,

a quem refpondeo com modeftia, que a caufa era

fomente por naõ faltar à obrigação de acompanhar

a Sua Mageílade no dia
,
que entraííè em Lisboa.

Nao pezava ElRey as graves confequencias , que

íe podiaÕ feguir dos pezares
,
que dava ao Infante,

o qual íentia interiormente tudo quanto podia, ain-

da que algumas vezes defaííògava o feu fentimen-

to.

Paííàva hum dia o Infante da Quinta, em que

efíava
, para a delRey , em hum coche , em que o

acompanhava D. Rodrigo de Menezes , e Simaô

de Vaíconcellos , e diíle
,
que eííava períuadido

,

de que em todo o defabrimento
, que reconhecia

em ElRey , era comprehendido o Conde de Caf-

tello-Melhor
,
porque os afFedos naturaes delRey

eraõ a feu favor , antes de communicados j e depois

Tom.VII. lii ii todas
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todas as reíoluções eraô contrarias : pelo que fol-

garia
,
que Simaõ de Vafconcellos diiíeíTe a feu ir-

mão, que puzeííè cuidado em emendar tantos deí^

acertos , porque o naõ precifaííèm a tomar outra

reíoluçaõ. Simaõ de Vafconcellos ,
que era de na-

tural arrebatado
,
quando devia brandamente mo-

derar o diííabor do Infante , atalhando as confe-

quencias
, que poderiaõ feguirfe , lhe diííè

,
que vif

to Sua Alteza fazer taõ contrario conceito , do que

íeu irmaõ merecia , íe achava obrigado a defpedir-

fe do íèu ferviço. O Infante revertido de pruden-

cia lhe refpondeo, que o advertia lhe naõ tornaííè a

fdllar por aquelles termos. Porém cego da paixão

replicou
, que eftava firme na refoluçaõ

, que profe-

ria. O Infante lhe diílè
,
que a confideraíTe bem,

para o que lhe dava de prazo o tempo
,
que fe de-

tiveííè no Paço , e que íê o naõ achaíTe moderado

,

como efperava
,
que eftiveííè certo , que a porta

,

que tantas vezes achara franca para entrar , havia

de experimentar cerrada para íempre. E quando

eraõ baftantes para moderar a cólera de Simaõ de

Vafconcellos as prudentes palavras, com que o In-

fante pertendeo modificalla , levado delia , naõ ef-

perou
, que o Infante voltafle para o acompanhar

até o coche, e depois de haver aquelle entrado nel-

le , lhe ordenou tomaíle o íeu lugar , e efcufando-fe

de lhe obedecer , inftou o Infante , e naõ fe perfua-

dindo 5 mandou andar o coche com firme reíoluçaõ

de o naõ admittir mais ao feu ferviço
,
para o que íe

naõ
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naõ deixou vencer das diveríâs diligencias

,
que de-

pois fe íizeraÕ para o obrigarem a mudar de refolu-

çaÔ , com grande fentimento do Conde de Caítello-

Melhor, que bem via, que a cólera de feu irmaô era

a primeira porta, por onde entrava adeígraça, aba-

tendo a fua fortuna
j
pois tinha por infallivel

,
que o

Infante na5 havia de defpedir a Simaõ de Vafcon-

cellos Tem caufa juftifícada , e que em quanto elle

continuaíle na fua aíTiílencia , raras feriaõ as peííòas,

que íe refolveílem a tratar com o Infante couía al-

guma, que naõ foííè a favor do Conde, o qual de-

pois de ter tentado todos os caminhos para mode-
rar o Infante , tomou a refoluçaõ de lhe fallar , buf-

cando o pretexto de lhe communicar alguns negó-

cios politicos. Aííím foy huma tarde à Quinta buí^

car ao Infante , e depois de huma larga oraça5 , em
que referio os ferviços

,
que havia feito ao Reyno,

e os que particularmente fizera ao Infante , con-

cluio
,
pedindolhe foííè fervido de fe perfuadir da

ília fyncera juílifícaçaô , admittindo-o na fua gra-

ça , e no feu íerviço a Simaõ de Vafconcellos. O
Infante lhe refpondeo , referindo

,
que as repetidas

femrazoens
,
que tinha experimentado em ElRey,

tinhaõ fido o motivo do feu juílo efcandalo , e que

feelle conhecera o induftrioío author daquella zi-

zania , com a vida lhe fizera pagar os feus atrevidos

defconcertos
5
porém fe o Conde fe pertendia juí^

tiíicar no que lhe havia relatado , na fua maô ti-

nha o remédio , moderando as acções delRey ,
go-

verna-
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vernadas conhecidamente pela fua direcção ; e que

confeguida na experiência a fua diligencia
, daquel-

le ponto íe efqueceria totalmente de tudo o que

havia paíTado , dando-o inteiramente por juílifica*

do , e que para entaÕ refervava reíponderlhe fobre

tornar a admittir ao feu ferviço a Simaõ de Vaí^

concellos.

Naõ tirou o Infante fruto algum defla prati-

ca ,
porque naõ experimentou mudança alguma no

trato deiRey, motivo, que lhe augmentou oefcan-

dalo , e o fentimento. Nao achou entaõ o Conde
inconveniente em o Infante fe apartar da Corte,

como depois conheceo ^ e affim naõ lhe embara-

çou a partida , como pudera. Sahio o Infante da

Corte-Real para Quéluz acompanhado fomente de

Dom Rodrigo de Menezes , e da familia inferior
j

porque Chriftovao de Almada eftava mal convale-

cido de huma queixa
,
que padecera , e Simaõ de

Vaíconcellos íe havia íeparado do exercício de

Gentil-homem da Camera. Tanto
,
que na Cor-

te íe efpalhou a noticia da aufencia do Infante
,
paf

faraÕ a Quéluz aquelles mefmos
,
que fem atten-

çaõ a dependências , coílumavaÕ afliflirlhe na Cor-

te-Real. Cauíbu efta novidade perturbação no

Reyno , e nos Caílelhanos , que eftavaõ prifionei-

ros , huma alegre efperança , de que por huma guer-

ra civil poderiaõ confeguir pelos meímos Porcu-

guezes, o que em vinte e íeis annos naõ puderaõ

alcançar as íuas armas.

OCon-
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O Conde de Caílello-Melhor conhecendo na

dellberaçaõ do Infante o perigo
,
que ao principio

defprezara , entrou em jutto cuidado , como quem
reconhecia também a incapacidade delRey j e pon-

derando maduramente a delicadeza da matéria , buí^

cou todos os caminhos para perfuadir ao Infante

voltaííe para a Corte , e com etFeito valendo-fe de

huma opportuna occafiaô , que íe lhe oíFereceo na

queixa da Rainha ,
coníêguio por ella

,
que o In-

fanre fícaííe na Corte, ao menos o tempo, que lhe

duraíle amoleília, como já deixamos referido. ISíos

dias ,
que o Infante fe deteve , crefcerao as negocia-

ções , e ultimamente fe lhe propoz
,
que para íè

defvanecer o principio da deíconfiança da falta

,

com que íè achava de Gentis-homens
,
que con-

tentando-íè com quatro , os poderia nomear , naõ

entrando nelles o Conde de Sarzedas , e Miguel

Carlos de Távora. Efte meyo pareceo difficulto-

fo ao Infante
,
porque tinha empenhado a ília pa-

lavra na nomeação dos piimeitos Gentis-homens,

dignos por virtudes , e grande qualidade de toda a

attençaõ j
porém ponderando as confequencias

5

que fe feguiaõ da feparaçaõ , em que eftava del-

Rey
,
que todas refultariaõ em damno da Monar-

chia
j
porque já conílava , que os Caftelhanos pu-

nhaõ toda a diligencia em fomentar a difcordia

,

fuperando todos os embaraços com beneplácito dos

mefmos excluidos , nomeou para íêus Gentis-ho-

mens da Camera a Luiz Álvares de Távora , Con-

de
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de de S. JoaÕ 5 a D. JoaÕ Mafcarenhas , Conde da

Torre ; a Luiz da Sylva Tello , Conde de Aveiras,

e Regedor das Juftiças j e a Manoel Telles da Syiv3,

Conde de Villar-Mayor. Naô foy do agrado del-

Rey efta eleição, nem dosMiniftros, que familiar-

mente lhe aííiiliaõ 5 mas por fe evitar outros novos

inconvenientes, ficou approvada porElRey, e vol-

tou o Infante para o Paço daCorte-Real com ge-

ral fatisfaçao da Corte , e do Reyno , mandando-íe

fufpender as prevenções
,
que íe haviaõ mandado

fazer na Villa de Almada, onde determinava paflar

o Inverno. No dia íeguinte , em que entrarão os

Gentis-homens da Camera , íê defpedio do ferviço

do Infante Chriftovaô de Almada
,
que era muy

parente do Conde de Caftello-Melhor, com termos

taÕ cortezãos, e pretextos taõ decoroíbs
,
que o In-

fante os louvou, confeíTando o muito
,
que fempre

íè dera por fatisfeito da fua aííiftencia
,
pelo amor

,

e zelo, e acerto , com que o fervira 5 o que acredi-

tou depois no ferviço das Rainhas D. Maria Fran-

cifca , e D. Maria Sofia
,
logrando nas aíTiftencias

do Paço, as acclamações de fingular Cortezaõ.

Naõ durou muito efla íerenidade
,
porque foy

alterada logo com novas defconfianças, poisaaver-

laõ, que ElB.ey moftrava ao Infante, era já publi-

ca , ainda que efte a diííimulava com rara prudên-

cia , e ao mefmo tempo crefciaõ as defordens , de

forte , que chegarão a violar o foberano refpeiro

da Rainha , naõ fó em domeílicos diííàbores , mas

ainda

\
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ainda na imprudente inadvertência , com que o Se-

cretario de Eftado Antonio de Soufa de Macedo íê

houve com a íiia Real peííoa , fallandolhe cem deí^

concertadas vozes , e pertendendc-a deter quando

naõ o querendo ouvir , lhe voltou as coílas , o que

com efcandalo univerfal íe fentio , e mais quando

íè determinou fatisfazer à queixa da Rainha com
íè mandar abfter a Antonio de Souía do cfficio de

Secretario por poucos dias para logo tornar ao ex-

ercicio da ília occupaçaõ. Fazendo-íê ainda mais

íênfivel entre tantas deforclens , ver o quanto íè

augmentavaÔ , o que o Infante pertendeo atalhar

pelo modo mais fuave , livrando o R eyno dos emi-

nentes perigos , a que por outro modo ficava ex-

pofto.

EraÔ grandes as deíbrdens , e já paííàvaõ a ef-

candalo univerfal , de forte
,
que o Infante efíimula"

do daquelle exceíío , e de outros
,
que fe haviaõ

executado contra o decoro da fua peíToa , e o rifco

a que eílava expofto o Reyno, que taõ vigoroía-

mente havia fido combatido de feus inimigos , íè

determinou depois de ter louvavelmente fofrido a

irregularidade do humor
,
que dominava o animo

inconílante
,
fogoíb , e colérico delRey , a livi ar a

pátria do precipicio, a que caminhava.. Communi-
cou arefoluçaõ, em que eivava , aosGentis-hcmens

da fua Camera , a íêu Meftre Francifco Correa de

Lacerda, ao feu Secretario Joaõ de Roxas de Aze-
vedo ,

que ajuílaraÕ fe communicaííè ao Marquez
Tom.VII. Kkk de
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de Marialva , ao Conde de Villa-Flor , ao Conde

de Sarzedas , a Miguel Carlos de Távora , Luiz de

Mendoça Furtado , Francifco Correa da Sylva , e

D. Joaõ da Sylva, e eíles a feus amigos, e paren^

tes , e ao mefmo tempo a Dom Luiz de Menezes

,

que íê achava defterrado na Villa de Santarém por

efta caufa , donde logo veyo occulto a cafa de D.

Joaõ da Sylva
,
participando-fe ao Duque de Cada-

val ,
que havia poucos dias tinha chegado da Pra-

ça de Almeida, onde injuftamente tinha efíado deí^

terrado j e todos os referidos , e outros muitos íê

foraõ unindo à juíla refoluçaõ do Infante
,
difpon-

do-íê a forma de fe executar com o íegredo
, que

neceííitava matéria taõ grave. Com tudo naõ fo-

raõ eftas diípofições taÕ occultas
,

que naõ che-

gaflem, ainda que confufamente, à noticia do Con-

de de Caftello-Melhor
,
que períuadindo-fe fer elle

o alvo, contra quem íe movia toda aquella macbi-

na , íè reíblveo a armar o Paço com todas as cha-

madas patrulhas delRey , dobrar as guardas , e ter

prompta a Cavallaria nos quartéis. Eftas demonf-

trações, naÕ occultas, efcandalizaraÕ de forte o ani-

mo do Infante, que fazendo avifo aos Fidalgcs já

nomeados , e de mais ao Conde de Villa-Verde

,

achando-fe todos na Corte-Real , fe refolveo fazer

porefcrito huma larga propofta aElRey, que con-

tinha o íèu íèntimento em ver íe armava o Paço

,

novidade já mais vifta até aquelle tempo em Por-

tugal, e refoluçaõ, que o deixara muy confufo, por

íe
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íè lhe naÕ participar o motivo 5 mas que recorren-

do aos antecedentes
, já executados contra o feu

refpeito , entendia naõ haverem nafcido das refolu-

ções de Sua Mageftade j e aííim eftava no inteiro

conhecimento , de que aquella demonftraçaõ tao

arrojada fora effeito do mefmo author das machi-

nas antecedentes ,
que elle havia defprezado ; e

com outras razoens reverentes concluía
,
que proí^

trado aos Reaes pés de Sua Mageftade , a quem
reípeitava como Rey , e amava como irmaõ , lhe

rogava quizeflê apartar da fua aííiftencia ao Conde
de Caftello-Melhor , ao qual como a primeiro Mi-
niftro devia attribuir aquella tao defulada novida-

de , executando nelle hum exemplar caftigo , com
que fícaííè fatisfeita a culpa commetrida contra o
íeu decoro: e que fuccedendo, o que elle nao ef

perava , naõ deferir Sua Mageftade a taõ jufta fup-

plica , íè veria precifado a tomar a refoluçaô de

paílàr a Reynos eftranhos.

Mandou o Infante aquelle papel porJoaõ de

Roxas feu Secretario, que o entregou a ElRey , o

qual fem o ver , o deu ao Conde de Caftello-Me-

lhor , e juntando-íe o Coníèlho de Eftado na pre-

fença delRey , e da Rainha , íe procurou moderar

o Infante com fe lhe mandar dizer pelo Marquez
de Marialva

,
que por juftas razoens ElRey man-

dara armar o Paço , e dobrar as guardas , e que o
Marquez procuraííè modo de ver íè o Infante ad-

mittiria a demonftraçaõ de o Conde de Caftello-

Tom.VII. Kkkii Me.
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Melhor ir beijarlhe amaÕ, e deitaríè aos íèus pés,

para que conllando ao Mundo aquella fubmiííào do
Conde , ficaíle dilfipada a queixa do Infante , e juf-

tificado o procedimento do Conde. Aceitou o

Marquez a commiííào , de que nada confeguio

;

porque o Infiiiite juftamente moílrou
,
que a fua

queixa pedia outro género de fatisfaçao
, .daque íe

lhe infiiiuava , com tanta conílancia, que accref-

centod em ElRey o receyo , e no Conde de Caí^

tello-Melhor mayor cuidado na defgraça
,
que o

ameaçava.

O Infante vendo
,
que nao era a todos mani-

Portugal Reflanrado, fefta a razaõ do feu fentimento , íe^ deliberou a dar
iom.2.iiv.i2.p.8<í2.

^^^^^ Tribunaes, ao Senado da Camera , e Ca-

ía dos Vinte e Quatro , manifeílandolhe as juftifí-

cadas razoens da lua queixa , e de tudo quanto ha-

via repreíêntaJo a ElRey j e no mefmo dia
,
que

foraô eftes papeis , msniou recado aos Coníelhei-

ros de Eftado , e mais Nobreza , que lhe foíTem fal-

lar , e a todos os que chegarão à fua prefença , in-

formou individualmente de tudo o que havia paííà-

do. Chegou à noticia delRey o caminho
,
que o

Infante tomara de fatisfazer à Corte , e ao Reyno
todo do íeu juílificado procedimento , e ordenou

ao Marquez de Marialva, ao Marquez de Sande,

e Ruy de Moura Telles
,
que da fua parte diííef-

lèm ao Infante ,
que tanto

,
que lhe manifeílaííè a

peíToa
, que confpirava contra a fua vida , fem di-

lação a mandaria juridicamente examinar , e que fe-

ria
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ria logo caftigado o delinquente , ou convencido o
delator de fallario j e que era raza5

,
que entendeííè

o quanto convinha à coníervaçaÕ do Reyno a fo-

ciedade de ambos. O Infante reconhecendo as dií^

íimulações daquellas propoftas concluio
, que nao

podia haver razaõ para íè tratarem matérias taô

graves
,
permanecendo o Conde de Caftello-Me-

Ihor no lugar
,
que occupava de primeiro Miniftro

,

íêndo já notório
,
que fe conftituia parte

, porque

do feu poder eraõ todos dependentes p^ra a liber-

dade , dos que houveííèm de íèr Juizes naquella

matéria , íem o íoborno da dependência.

Naô coníèguido o fim daquelle meyo , nem
de outros ,

que entaõ fe tomarão, para que ElRey
íèparaííe da ília aíTiftencia ao Conde de Cafíello-

Melhor, chegando a declarar , que aquelie plei-

to do Infante era íeu , e naõ do Conde
, prohi-

bio a muitos Fidalgos a aíTiftencia do Infante , e

já dominado da cólera mandou chamar o Juiz , e

Eícrivaô do Povo , a quem notiíícou o que havia

refoluto. . Ao meímo tempo fe defpacharaô pró-

prios a todos os Governadores das Armas , a quem
EIR ey efcreveo a refoluçaõ

,
que havia tomado

,

e com efpecialidade ao Conde de S. Joaô , orde-

nandolhe
,
que naõ fe apartaííè da fua Provincia

fem expreíTa ordem fua. E mandando participar

ao Infante a referida refoluçaõ , a qual commu-
nicou , aos que mais familiarmente lhe aííifliaõ,

com admirável conílancia , e valor invencivel , rel-

pcndeo
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pondeo a ElRey , o que contém o papel íêguin-

te;

SENHOR.

„ Pelos Confelheiros de Eftado , o Marquez

j, de Marialva , o Marquez de Sande , e Ruy de

5, Moura Telles
,

foy V. Mageftade fervido man-

„ darme dizer
,
que tinha refoluto

, que o Conde

5, de Caftello-Melhor naõ fahiííè defta Corte para

j, o fim de íê apurar a verdade das minhas queixas,

„fundando-íè Voííà Mageftade nos pareceres dos

5, Letrados , que foy fervido mandar confultar , cu-

jos votos me trouxeraô , dizendome juntamente

,

5, que Voíla Mageftade me ordenava
,
que me re-

5, íblveííè a reíponder logo
,
por quanto o Reyno

„ naõ podia eftar na perturbação , em que fe acha-

„ va ; e reconhecendo ,
que fou obrigado a me ac-

5, commodar com a refoluçaS de Voíía Mageftade

,

„ como fiz em todas as minhas acções
, parece que

„ íêmpre me fica falva a liberdade para pedir a V.

5, Mageftade com todas as veras feja fervido tornar

„ a mandar pezar efta matéria, pois fendo licito em

„ negocio de menor importância, quanto mais o íè.

5, rá nefte
, cujas coníêquencias levaô infallivelmen-

te a perder hum único Infante , irmaõ , e fideliífi-

„ mo Vaííàllo de Vofla Mageftade ? E infiro defta

„ reíbluçao
, que o intento , a que íe encam.inha ,

„ he averiguarfe a minha queixa com maÕ armada ,

„ querendo-íè com a violência amedrentar os ani-

jjmos,
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1

55 mos , e difputarfe huma matéria Civil , em que

„ fe entrou a votar com exquifitas diligencias ante-

5, cedentes a fom de tambores, e trombetas , vendo-

„ íê no congreííò a minha piopofiçao taõ apreíTada-

„ mente ,
que alguns , dos que votarão, a naõ per-

5, ceberaÕ, como íevê das declarações, que depois

5, fizeraõ j e os que votarão a favor do Conde de

„ Caftello-Melhor , tomarão fundamentos contra a

5, verdade , do que eu pedia , e contra o effèito

,

„ que de o coníêguir refultava
j
porque nem eu pe-

„ dia ,
que o Conde fe deílerraííè , nem de fe apar-

„ tar por alguns dias da aíTiftencia de Voííà Mageí^

„ tade , como eu procurava , fe lhe íèguia pengo

„ na honra , e neíle fentido ficava futisfeita a Jufti-

„ çaj porque íè acaíb íe provaílè a fua culpa
, jufto

„ era
,
que perdeííè honra , e vida j e quando íe naõ

„ avenguaííè, tornaria para o f^u lugar muito mais

5, acreditado , do que íe apartara delle : o que fup-

„ poílo parece
,
que com preílà , e perturbaçaõ íè

5, confideraraõ os fundamentos de taõ grave nego-

j, cio j e deve-íe inferir , que melhor o penetrarão os

„ Doutores Martim Aífonfo de Mello
, Joaõ de

„ Roxas de Azevedo , e Pedro Fernandes Montei-

„ ro , moftrando efte ultimo com a pratica de vin-

„ te e fete annos , que tratou o crime de Mai^eíia-

„ de oíièndida , o exemplo de Franciíco de Luce-

„na ,
que baftaraõ as queixas de alguns Fidalgos

„ particulares para íêr poílo em cuftodia em huma

„ prizaõ j e refolve-fe agora , que naõ baila a mi-

nha



45^ Hijloria (fenealogíca

„ nha queixa para que o Conde fe retire das fuás

5, occupações por alguns dias , deixando por defen-

5, íbr da fua innocencia naô menos, que o favor,

„ e grandeza de Voííà Mageíiade , e a íèus Reaes

5, lados íèus parentes , confidentes , e feituras
, cujo

„ numero accrefcentou nefte mefmo tempo a per-

5, turbaçaõ publica , achando , que era melhor ficar

„ com a nota , de que fe defviava da averiguação ,

5, que porfe em hum perigo da prova , e conlêguio,

3, que Voííà Mageftade declaraííè íer a fua cauíâ

5,
particular ,

própria de Voíla Mageftade , íendo

3, eu o contendor queixofo j mcftrando Vcíía Ma-
5, geflade nelia refoluçaõ

,
que fuõ os intereíTes do

5, Conde infeparaveis da Coroa , ainda a reípeito

„ meu , único Infante , e hoje immediato fucceflbr

3, de VoíTi Mageftade em quanto à fucctílaõ, que

3,
efpero ha VoíTa Mageftade de ccnfcguir o naô

3, alterar , e crefcendo de forte o favor ,
que Voííà

3, MageftavC lhe faz ,
que fobio a prohibir V. Ma-

3, geílade ,
que na5 vieíTem aííiílirme aquelles Fi-

5,
dalgos

,
que o coílumavaõ fazer , armando-fe,

3, com nota de minha peíToa , e de toda a Nobreza,

3, o Paço, e Corte com Cavallaria , e Infantaria,

3, juílifícando-fe agora aquella minha primeira quei-

3, xa , que poílo , que Voííà Mageíiade entendeííè

3, fora outra a caufa, verifica o fucceííò
,
que aquel-

3, le íêria o pretexto , com que Voíla Mageíiade

3, fora perfuadidoj pois com evidencia fe alcança,

3, que faõ contra mim as armas
,
que fe preparaõ

;

3, por.
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j,
porque , ou eu íòu author , e caufa de motim , ou

5, entro no perigo delle ? Se o primeiro j contra mira

„ íe tomaõ as armas : fe o íêgundo j eu fou huma

3, das peííbas Reaes , a quem fe havia defender
,
por

„ cuja caufa devia Vofíà Mageftade mandarme cha-

5, mar para me advertir , que me feguraílè do peri-

„go, que nos ameaçava, epara me mandar, que

5, foílè o primeiro
,
que aíTiíliííè à defenfa da Caía

5, Real , e a efte paílò fe me devia dar parte , de

„ que por creícer o receyo , íè accrefcentaõ as pre-

5,
venções no augmento das armas , e como todo o

„ procedimento defte íucceííb tem fido taõ con-

„ trario y venho claramente a conhecer ,
que todo

„ efte ruidofo eftrondo das armas he contra mim , e

„ que por minha caufa à vifta da Nobreza , e Povo

5, defte Reyno fe atemoriza , e perturba o eftado

5, politico , para que íê naõ obre com o juizo livre

5, em huma caufa , cm que he parte hum irmaõ de

„ Voííà Mageftade : porém, Senhor, a fortuna def-

5, te titulo , e o alento defte fangue me fazem def-

55 prezar as armas
,
que me ameaçaÕ , e fendo taõ

„ eftimavel ,
raígara as veas para o efgotar , íènaõ

5, correfpondeftè às obrigações , com que naíci
, pa-

5, ra imitar os Reys progenitores de Vofía Mageí^

„ tade j e por concluíaõ torno com todo o devido

5, refpeito aftègurar a Voílà Mageftade, que fe V.
j,
Mageftade for íèrvido reíbiver, que le me negue

3, o que tenho propofto , que íêm falta alguma buí^

„carey em domicilio alheyo a igualdade dajuftiça,

Tom. VII. Lli 5, que
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,,que me falta na Patria própria, onde ao menos

„ terey fegura a minha vic?a , a dos meus criados

,

„ e a das mais pefloas
,
que generofamente perten-

5, dem acompanharme , e terey por premio defem-

baraçar o Reyno , e Vaííallos de Vofía Magef;

„ tade da perturbação
,
que padecem.

Manifefta a refoluçaõ do Infante fahir da Cor-

te , íê delia naõ feparaííèm ao Conde de Caftello-

Melhor , fe introduzio na Nobreza , e Povo hum
bem fundado zelo de atalhar os inevitáveis damnos,

que íè poderiaõ íeguir , o que obrigou a ElRey a

eícreverlhe huma Carta, fuppofto
,
que chea de ex-

preíToens muy aíFeduofas , naõ lhe offerecia parti-

do algum , que pudeíTe fuavifar a refoluçaõ
, que

tinha determinado, Efta demonftraçaõ fez de no-

vo conhecer ao Infante íèrem eícufadas todas as di-

ligencias, e aílim refpondeo a ElRey com o ultimo

defengano da fua partida. Nefta grande confufaõ

íê achava a Corte no anno de 1667 , e ao meímo
tempo embaraçado todo o Reyno ,

quando o Con-

de de Caftello- Melhor com refoluçaõ admirável, e

a todas as luzes grande , le determinou a facrifícar

os intereííès próprios pela faude da Patria , ceden-

do às propofições do Infante ,
perfuadido das pru-

dentiífimas negociações da Rainha, que era dota-

da de grandes virtudes, e de fublime talento 5 c que-

rendo atalhar as terriveis confequencias
, que amea-

çavaõ ao Reyno com a aufercia do Infante, lhe

mandou dizer pelo feu ConfeíTor o Padre Francif-

co
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CO de Ville, da Companhia dejefus, que antes de

pôr em execução a lua jornada , ella defejava fatiP

fazer com a fua mediação as fuas juftas queixas. O
Infante com admirável refpeito refpondeo o quam
prompto eftava para obedecer a Sua Mageíladej e

affim íè eífeituou o negocio , fahindo o Conde de

Caftello-Melhor da Corte , e em pouco tempo in-

cógnito do Reyno
,
que havia governado com

grande fortuna , e acerto , acreditando depois nas

Cortes Eftrangeiras , onde refidio , o íèu admirável

talento , e amor da Patria.

Pertendeo o Infante congraçaríê com ElRey
apartandolhe todo o receyo , e defconfiança

,
que

íè lhe havia introduzido
j
porém por mayores

,
que

foraÕ as diligencias ,
que o Infante fez , todas íahi-

raõ baldadas
j
porque ElRey infpirado dos que o

dominavaõ , faltava ao reconhecimento do carinho,

e íubmiflaõ , com que o Infante o refpeitava j de

forte
, que coníiderado com maduro confelho o ef-

tado , em que íe achava o Reyno com a incapaci-

dade natural delRey , havendo-íè já retirado a Rai-

nha para o Mofteiro da Efperança , e convencido

o Infante de taÕ juftiíícados motivos , íè reíòlveo a

libertar a Patria da oppreíTaõ
,
que padecia

,
depois

de haver ElRey feito defiftencia do Reyno na peí^

íba do Infante. Deu efte principio ao feu gover-

no por hum Decreto
,
que mandou aosTribunaes , Prova num. 69.

que he hum Manifefto da ília re£ia intenção , e hu-

ma admirável prova do juítificado motivo de íè en-

Tom.VIL Lllii car.
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carregar da Regência do R eyno , em quanto as

Cortes naõ tomaíTem aííènto no modo do governo.

Foy paííàdo 324 de Novembro de 1667.

Convocaraõ-íè Cortes , em que o Infante foy

jurado Príncipe , e fucceílbr da Coroa na tarde de

27 de Janeiro de 1668 , na qual baixou do íêu

quarto acompanhado dos Ofíiciaes da Caía , e dos

Grandes, e Titulos do Reyno, veílido de pinho-

ella negra guarnecida de rendas de ouro , e por ci-

ma outras negras , chapeo negro com duas rofas de

renda de ouro, volta Franceza , e punhos com ren-

das bordadas, e no peito o habito deChriílo de dia-

mantes prezo de íitas negras , e encarnadas , eípada
Autodojurament.im- dourada , 6 meyas negras. Hia diante o Duque de
pre o cm i66p.

Cadaval D. Nuno Alvares Pereira de Mello , do

Confelho de Eílado , fazendo o oíficio de Condeí^

tavel deites Reynos , e logo fe feguia o Mordomo
mor D.Joaõ da Sylva , Marquez de Gouvea, do

Confelho de Eíiado , e Prefidente do Deíêmbargo

do Paço j e adiante D. João Mafcarenhas , Conde
de Sabugal

,
que fazia o oíiicio de Meirinho môr

,

continuando-fe aííim os OíEciaes da Cafa com as

iiifi^nias dos íeus cargos , e entre elles vinhaõ os

Grandes do Reyno íèm precedência , todos veíli-

dos com cuílofas galas , collares , e cadeas ricas , e

defcobertos, como he coftume em femelhantes au-

tos. A traz de Sua Alteza hia o Conde de S. Joaõ
Luiz Alvares de Távora , Gentil-homem da fua

Camera , e do Confelho de Guerra
, que eílava de

íèma-



da Cafa ^al Tortug. Liv. VIL 457
íemana , e fez o officio de Camereiro mor, e Dom
Francifco de Sottomayor

,
Bilpo de Targa , o de

CapelIaÔ môr, e os Sumilheres da Cortina. Senta-

do Sua Alteza, fe poz à fua maÕ direita na porta

do eílrado pequeno o Duque de Cadaval
,
que fa-

zia o officio de Condeílavel , e de traz da cadeira o

Conde de S. Joaô, que fazia o officio de Camerei-

ro môr , e da parte efquerda o Mordomo môr com
a fua iníignia na maõ , e logo mais abaixo o Meiri-

nho môr , e no meyo do eftrado hum pouco para

a parte efquerda o Secretario de Eftado Pedro Vi-

eira daSylva, do Confelho de Sua Mageílade. E
tendo todos tomado os lugares

,
que lhe compe-

tiao, depois de fazer a falia D. Manoel de Noro-

nha , Prior môr da Ordem de Santiago
,
Bifpo elei-

to de Viíeo , leo o Secretario de Eílado a fóima do

juramento
, que he a íêguinte

:

„.Juramos aos Santos Euangelhos corporal-

9, mente com noífas mãos tocados , e declaramos

,

5, que reconhecemos , e recebemos por noííò vcrda-

„deiro, e natural Principe , e Senhor, ao muito al-

5, to , e muito excellente Principe D. Pedro, filho

„ legitimo delRey D. Joaõ IV. e da Rainha D.

„ Luiza fua mulher, e irmão do muito alto, e mui-

„to poderofo Rey D. AíFonfo VI. noflb Senhor,

„íêu verdadeiro , e natural fucceílbr na Coroa def-

„ tes Reynos , e como feus verdadeiros , e natu-

5, raes fubditos , e VaíFallos
,
que fomos , lhe faze-

„ mos pleito , e homenagem , e promettemos ,
que

„ depois
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„ depois dos dias de Sua Mageftade , falecendo íèm

5, filhos legítimos o reconheceremos , e receberemos

por noííb verdadeiro y e natural Rey , e Senhor

5, deftes Reynos de Portugal , e dos Algarves , da-

5, quem, e dalém , mar em Africa, Senhor de Gui-

5, né , e da Conquifía, Navegação , Commercio de

5,
Ethiopia , Arábia , Peifia , e índia , &:c. e lhe obe-

5, deceremos em tudo , e por tudo , e a feus man-

3. dados , e juizos no alto , e baixo , e faremos por

5, elle guerra , e manteremos paz a quem nos man-

„ dar , e na6 obedeceremos , nem reconheceremos

„ ouvro algum Rey , falvo a elle , e tudo o fobre-

„ dito juramos a Deos , e a efta Cruz , e aos Santos

Euangelhos, em que corporalmente pomos noííàs

5, mãos , de aííim tudo , e por tudo o guardar , e em
5, final da fubmiflaô , e obediência , e reconhecimen-

j, to do dito Senhorio Real beijamos a maõ a Sua

5, Alteza 5 que eftá prefente. „
Entrarão os Tres Eftados do Reyno a dar

principio aos congreííbs
, propondo ao Príncipe fu-

blimallo ao Throno pela notória incapacidade de

feu irmaõ mas foy tal a fiia modeftia
,
que recu-

fou o coroaríe Rey , naÕ fe deixando perfuadir das

repetidas inílancias , com que as Cortes, em nome
de todo o Reyno , lho pedirão , naõ admittindo

mais
,
que íer Governador do Reyno , e aííim fen-

Auto do Juramento do já Príncipe : dcpoís fe determinou a tarde de

PeTo"'^ ^nwíSrcm ^ J""!"'^ de 1668 em hum Sabbado , na qual os

lótíp. '

'"^^'^ ^ Tres Eftados do Reyno fízeraô o Juramento de

Regen-
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Regente , e Governador deftes Reynos , naÕ que-

rendo ufar de outro Titulo em quanto viveo ElRey
leu irmaõ , íem embargo das vivas inftancias

, que

depois íèlhe fizeraõ nas Cortes do anno de 1674,

em que conftantemente o recuíbu.

Havia-íê nefte meímo anno de 1668 proferi-

do a fentença do divorfio entre a Rainha D. Maria

Francifca de Saboya , e EIRey D. AfFonlb VI. co-

mo já diííèmos , e vendo-fc a Rainha defembaraça-

da dos laços do matrimonio , mandou declarar aos

Três Eftados do Reyno
,
que em virtude da íen-

tcnça dada a íêu favor , eftava refoluta íem dila-

ção voltar para França , o que naõ podia pôr em
execução , fem fer entregue da reftituiçao do íèu

dote , e que reconhecendo a inteireza das Leys

,

e equidade dos Portuguezes
,
efperava íê lhe fízeííè

fem demora a entrega. Quando a Rainha fe re-

colheo no Mofteiro da Efperança , e principiou a

caufa do feu divorfio , mandou a França a Luiz de

Verju
,
que affiftia em Lisboa com o titulo de En-

viado do Duque de Vandôme
,
para informar na-

quella Corte a EIRey , e a feus parentes das jufti-

íicadas acções do feu procedimento , e com a certe-

za , com que íè achava de ter a íèu favor a fenten-

ça do divorfio , a qual tanto
, que foy proferida , a

mandou pela poíla, e referindo, que muito tempo
antes de ella tomar a refoluçaõ referida , era noto-

lia a incapacidade delRey.

Mandou-fe entregar em cada hum dos Tres

Efta-
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Eitados do Reyno ,
que eftavaÔ juntos em Cortes,

o papel da Rainha com a copia da fentença dada a

feu favor na lèparaçaÕ do matrimonio. Uniforme-

mente íe entendeo
,
que convinha k confervaçaô

do Reyno , o celebrarfe o caíàmento do Príncipe

com a Rainha , naõ fó pelas grandes virtudes
,
que

nella refplandeciaô , mas por fe coníèguir com ma-

yor brevidade, fendo a fua Real peííoa a única ef-

perança da fucceíTaõ do Reyno , e também pela

difficuldade
,
que íê confiderava em reftituir com

brevidade à Rainha o íeu dote
, que íe havia diP

pendido nas guerras antecedentes j e aíTim depois

de dilatadas conferencias , em que maduramente íê

confideraraô todos os motivos
, porque convinha

efte matrimonio ao Principe , fez cada hum dos

tres braços dos Eftados do Reyno a fua confulta

ao Principe , em que ultimamente lhe pediao com
grande efficacia íe quizeílè accommodar ao com-

mum confentimento dos feus Vaííãllos , e ao mef-

mo tempo o Senado da Camera fez igual repre-

fentaçaõ. O Principe depois de ver as propoí^

tas
, que lhe haviao feito , e fazer encommendar a

Deos fervoroíàmente por peíToas de vida exemplar

o acerto daquella refoluçaô , ouvindo o parecer dos

homens mais doutos , dos Miniftros mais intereílà-

dos no bem da Monarchia , e do Confelho de Ef-

tado , íè conformou com o íèu parecer , dizendo,

que eftava prompto para executar o que foílè mais

doferviço de Deos, e utilidade do Reyno, prece-

dendo
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dendo a vontade da Rainha , a quem os Tres Eíla-

dos , tanto que tiveraõ a repoíla do Principe , re-

prefentarao o defejo univerfal de todo o Reyno , e

o quanto eftimariaõ de a ter por Senhora j e ella de-

pois de ter feito encommendar a Deos eíle nego-

cio
,
que ponderou com a prudência , de que era

largamente dotada
,
reípondeo

,
que obrigada do

aíFedo
,
que devia aos Portuguezes , e das razoens

politicas
,
que lhe repreíèntara5 da coníervaçao do

Reyno , íe ajuftaria ao que pareceííè mais juílifica-

do , e de mayor utilidade ao bem commum. Com
a reíoluçao da vontade dos Principes , e geral con-

tentamento de todos os Vaííàllos , íè determinou íe

fízeííè o Tratado defte matrimonio, para o que o
pj-oya

Principe nomeou por íêus Procuradores ao Mar-

quez de Niza , Conde da Vidigueira , Almirante

da índia , do Coníelho de Efíado , e Vedor da Fa-

zenda j e D. Rodrigo de Menezes , feu Gentil-ho-

mem da Camera , e íeu Eftribeiro môr 5 e a Rainha

nomeou ao Duque de Cadaval
, Marquez de Fer-

reira , Conde de Tentúgal , do Confelho de Eílado,

e ao Marquez de Marialva , Conde de Cantanhe-

de, do Coníelho de Eílado, e Vedor da Fazenda,

os quaes em virtude dos feus poderes sjuílaraõ o
Tratado deíle Matrimonio a 27 de Março de 1668.

A Princeza fe dotou com hum milhaõ de cruzados

da moeda do Reyno de Portugal , o qual dote

quando veyo de França fora entregue aos I^linif-

tros deputados para o receberem : pelo que a Co-
Tcm.VII. Mmm roa
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roa eftava obrigada à reílituiçaÕ j e aííim íè dava

por entregue da dita quantia. O Principe para mof-

trar a cftimaçaõ defta alliança lhe dotou todas as

Villas y terras
^
juriídicções , e Padroados , com to-

dos os mais ,
que poíTuira a Rainha D. Luiza fua

mãy , e outras condições coílumadas em íemelhan-

tes Tratados
, que íe podem ver nelle.

No tempo , em que íè concluía efte Tratado

em Portugal , fuccedeo acharíè o Cardeal Duque
de Vandòme, Legado à Latere em França , com
poderes ampIiíTimos do Papa Clemente IX. e em
virtude delles , à inftancia de Luiz de Verju , que
fe achava na Corte de Pariz

, já informado da von-

tade do Reyno para o eííèlto defte negocio , recor-

Prova mm.^i, reo ao Cardeal Legado , o qual paílbu hum Breve,

em virtude da fentença proferida a favor da Rainha
na feparaçaõ do matrimonio , no qual difpenfava o
impedimento da publica honefíidade para fe poder

effcituar o caíâmento entre os Principes D. Pedro

de Portugal , e D. Maria Francifca Ifabel de Saboya,

o qual foy paííàdo em Paiiz a 1 5 de Março de 1668.

Com efte Breve voltou pela pofta a Portugal Luiz

de Verju com Cartas delFcey de França, e de to-

dos os parentes da Rainha , em que applaudiaõ o

acerto da refoluçaõ do cafamento do Príncipe , e

foy recebido com geral contentamento na noflã

Corte , e logo íe difpoz a forma da celebridade do

cafamento do Principe, que naõ quiz entaõ mais,

que as indifpenfaveis para a validade do Sacramen-

to.
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to. Nefta conformidade, na primeira Oitava da Paf-

coa ,
que fe contavaÕ 2 de Abril de 1668 , os rece»

beo o Bifpo de Targa
,
que fervia de Capellaõ môr,

em virtude das procurações
,
que tinha do Príncipe

o Marquez de Marialva , e da Rainha o Duque de

Cadaval, a que fomente aíTiftiraõ os Gentis-homens

da Camera do Principe. Depois no dia determina-

do às tres horas da tarde fahio o Principe do Paço

acompanhado de toda a Corte , e foy ao Mofteiro

da Efperança , e apeando-íè , achou a Princeza na

Portaria , e fahindo delia entrarão ambos os Prín-

cipes no coche , e paííàraõ para a Quinta de Alcan-

tara, onde, tanto que chegarão, enrraraÕ no Ora-

tório , em que efperava o Bifpo de Targa , e rece-

berão as bênçãos matrímoniaes na forma
,
que de-

termina a Igreja , de que em breve fe viraõ coníê-

^uídas felíces efperanças da defejada ílicceílaõ na

fecundidade da Princeza ; a qual fuppofto
,
que no

Breve do Legado do Papa lhefeguravao os Letra-

dos a validade do matrimonio, com tudo queren-

do em negocio taõ grave a mayor jufíífícaçaô , e a

mayor fegurança da confciencia , mandou a Roma
ao feu Confeííbr o Padre Francífco de Vílies, da

Companhia , darlhe conta do que havia
, para que

o Papa declaraíTe tudo o que foíTe mais convenien-

te , para que naÕ pudeííè haver o menor efcrupulo,

ao que o Papa refpondeo muy benignamente com
hum amplo Breve , paífado em Roma em Santa Prova num. 72.

Maria Mayor a 10 de Dezembro de 1668 , o qual

Tom.VlL Mmm ii com-
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commetteo a Diogo de Soufa
,
primeiro Inquiíidor

por authoridade Apoílolica noofficio da Inquifiçaô

contra a herética pravidade nos Reynos de Portu-

gal , e Algarve ; Antonio de Mendoça , Commiílà-

rio Geral da Bulla da Cruzada
,
Deputado no mef-

mo officio dalnquifiçaõi Martim AfFonfo de Mel-

lo , Deaõ da Igreja Metropolitana de Évora , De-

putado no meímo officio da Inquifiçaõ ; Luiz de

Souíà , Deaõ da Igreja do Porto j e Manoel de Ma-
galhães de Menezes, Arcediago da Igreja de Évo-

ra , os quaes depois de juftificadas as premiíTas pro-

Prova num. 75. ferirão a fentença em Lisboa a 1 8 de Fevereiro de

1669.

Começou o Príncipe Regente o feu governo

pela felicidade da paz, coníêguida com grande íâ-

tisfaçaÕ dos feus póvos
,
depois de mais de vinte e

íète annos de dura guerra , fendo ainda mais glorio-

íà efta paz por fer negociada pelos mefmos Cafte-

Ihanos
,
que fe achavaõ prifioneiros no Caftello de

Lisboa , fendo o de mayor fuppofiçaô o Marquez

de Eliche , a quem a Rainha R egente da Monar-

chia de Caftella concedeo poderes para negocear

com o Principe o Tratado de Paz. Tanto, que o
Marquez recebeo efte aviíb , o que lhe pareceo

mais conveniente foy publicar em Lisboa , e em
todo o Reyno

,
quanto lhe foy poffivel

, que tinha

poderes da Rainha de Caftella para tratar da paz

com todos osintereíTes, que Portugal quizeííè. Soa-

rão eftas vozes nos corações dos povos ; já cança«

dos
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dos dehuma prolixa guerra, comtaô vigorofas for-

cas , que foraõ baftantes eftes clamores para que o
Príncipe naõ íeguiííè os impulfos do feu generoíb

animo, que oinclinavao a continuar a guerra , indo

governar osfeus Exércitos.

Duvidava entaõ o Príncipe prudentemente

entrar no Tratado da Paz com Caílella confideran-

do os intereííès da Coroa. Sendo o primeiro mo-
tivo de querer deferir entrar nefte Tratado o da li-

ga oííenfiva , e defenfiva , que ElRey D. Afíonfo

havia celebrado com ElRey Chriftianiííimo pelo

feu Embaixador o Abbade de S. Romain
, que ha-

via mandado a eíle Reyno tratar efte negocio.

Tanto
,
que efte teve noticia do que o Marquez

de Eliche propuzera , repreíêntou com todo ardor

ao Príncipe as forçofas razoens , que tinha para fuf

tentar em todo o feu vigor o Tratado
,
que ElRey

feu írmaó havia feito com França
,

pois tomara

com o Reyno as obrigações delle
,
ajuntando ou-

tros motivos , com que fuftentava a ília propofta.

Naõ tardou em chegar às mãos do Marquez de Eli-

che a propofta do Embaixador de França , e fazen-

do hum papel , em que contradizia as propofições

do Abbade de S. Romain
,

logo o efpalhou pela

Corte , e pelo Reyno todo. No tempo
, que mais

vivamente difcorriaÕ os Miniftros , debatendo por

huma , e outra parte o mais conveniente à Coroa

,

entrou em Lisboa , íèm haver precedido aviíb , o

Conde de Sanduick Duarte Montegu , Embaixador
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Extraordinário delRey da Graa Bretanha na Corte

de Madrid , a quem a Rainha Regente de Caílella

obrigara a efta jornada
,
para que encobrindo o in-

tento delia , unido com o Marquez de Eliche , íb-

licitaííè a conclufaõ deíle Tratado , o que fe íèguio

taô felizmente
,
que admittindo-íe as propofições,

nomeou o Príncipe para Plenipotenciários ao Du-
que de Cadaval , aos Marquezes de Niza , Marial-

va , Gouvea , o Conde de Miranda , e ao Secreta-

rio de Eftado Pedro Vieira da Sylva , e depois de

varias conferencias
,
que os Plenipotenciários tive-

raõ com o Marquez de Eliche ,
fuperadas as diffi-

culdades de huma , e outra parte com a mediação

do Embaixador de Inglaterra , fe deraõ por ajufta-

dos os artigos do Tratado a lo de Fevereiro de

1668, e le aííínaraÕ a 15 no Convento de Santo

Eloy de Lisboa pelos referidos Miniílros, e o Con-
de de Sanduick o fez como mediador , e fiador em
nome deiRey Carlos 11. de Inglaterra, de quem ti-

nha poderes : e depois de ratificados , e trocados os

Tratados , íê publicou a paz na Cidade de Lisboa

a 2 de Março do referido anno , com condições

muy ventajoíâs à noííà Coroa , e reciprocamente íè

mandarão Embaixadores defta Corte , e da de Ma-
drid , para onde partio o Conde de Miranda , de-

pois Marquez de Arronches, 315 dejunho de 1669,

de donde também veyo por Embaixador o Barão

de Bataville, Conde deCorbiers, Marquez de Ufiâ,

Gentil-homem da Camera delRey Catholico, edo
Çonfe-
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Confelho de Guerra , e do Eftado de Flandes , e de

Borgonha , a reíidir na noííà Corte. Entrou nella

a 12 de Novembro de i6óS , e depois de íer hofpe-

dado magniíicamente por tre-s dias na Quinta do

Duque de Aveiro em S. Sebaftiaõ da Pedreira, fez

a íua entrada publica a 15 de Fevereiro de

íèndo conduzido em coche do Prinjipe pelo Con-

de de Óbidos D. Vafco Mafcarenhas. Nefte anno

a 6 de Janeiro nafceo a Infanta D. Jfabel Luiza Jo-

íèfa com univerfal contentamento de todo o Rey-
no. Achava-fe nefta Corte o Abbade de S. Ro-
main , Enviado da de França , e com efta occaíiaô

íê declarou Embaixador para dar aos Principes os

parabéns do nafcimento da Infanta , e a 2 de Março

fez a fua entrada publica , fendo conduzido à pre-

íença do Principe pelo Marquez de Marialva D.
Antonio Luiz de Menezes em hum coche da pef-

foa do Principe.

Mandou o Principe a Roma a D. Franciíco

de Soufa , Conde de Prado
(
depois Marquez das

Minas
)
por Embaixador Extraordinário a dar obe-

diência ao Papa Clemente IX. que entaõ refidia na

Cadeira de S, Pedro , e partindo de Lisboa fez em
Roma a fua entrada publica a 22 de Mayo do an-

no de 1670 ,
que foy huma das mais magnificas,

que vio aquella Corte , refidindo já na Cadeira de

S. Pedro o Papa Clemente X. por falecer o feu an-

teceííbr eftando já em Roma o Embaixador. No
referido dia fez Antonio Moniz de Carvalho , Se-

cretario
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cretario da Embaixada , no Confiílorio publico a

Oração , conforme o coftume das Embaixadas de

Obediência. Nomeou o Principe Prelados para as

Igrejas deíle Reyno, c fuás Conquiftas
,
que todas fe

achavao vagas, efem Paílores,que as governaíTem.

Em virtude da nomeação do Principe conferio o

Papa Clemente X. no anno de i6jí o Arcebifpado

de Braga em D. Veriflimo d^ Lencaíire, do Coníè-

lho Geral do Santo Officio, Sumilher da Cortina

j

o de Lisboa em Antonio de Mendoça, doConfelho

de Eílado, CommiiTario Geral da Bulla da Cruza-

da , Prefidente da Mefa da Confciencia , e Ordens^

no de Évora a Diogo de Soufa , do Confelho de Eí^

tado , e do Geral do Santo Officio ; em Capellao

môr a Luiz de Soufa ; Deaõ , e Governador do
Porto , e Bifpo titular de Bona. Nos Bifpados de

Coimbra a D. Manoel de Noronha , Prior môr da

Ordem de Santiago ^ no de Vifeu Manoel de Salda-

nha
,
Cónego da Sé de Lisboa , Sumilher da Corti-

na ; no Porto Nicolao Monteiro , Prior da Colle-

giada de Sedofeita j em Miranda André Furtado de

Mendoça , Deaõ da Sé de Lisboa , Chanceller môr
do Reyno } na Guarda Fr. Alvaro de S. Boaventu-

ra, Religiofo Capucho da Província de Santo An-
tonio j em Lamego D. Luiz de Souíli, Sumilher da

Cortina , Lente de Prima de Theologia na Univer-

fidade de Coimbra 5 em Leiria Pedro Vieira da

Sylva , Secretario de Eílado j em Portalegre Dom
Richardo RuíTel , Inglez j no Algarve Francifco

Barre-
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Barreto, doConfelho de Sua Mageftade, e do Ge-
ral do Santo Ofíicio. Dos Ultramarinos

,
foy Bifpo

do Funchal D. Fr. Gabriel de Almeida, da Ordem
de Ciiierj de Angra D. Fr. Louienço de Caftro

,

da Ordem dos Pregadores
5
Arcebifpo de Goa, Pri-

maz do Oriente D. Fr. Chriftovaõ da Sylveira, da

Oídem dos Eremitas de Santo Agoftinhoj Bilpo da

Bahia ( ainda entaõ naô erigido em Arcebifpado
)

D. Eftevaô dos Santos
,
Cónego Regrante de San-

to Agoftinho ; de Angola D. Fr. Pedro Sanches,

da Ordem de Chrifto } de S. Thomé D. Fr. Ma-
noel do Nafcimento, da Ordem de S. Jeronymoj
de Malaca D. Fr. Antonio da Paz

,
Monge de S.

Bento ; de Cabo Verde D. Fr. Fabião dos Reys,

Carmelita Calçado ; de Meliapor D. Fr. Antonio

de S. Dionyfio, da Ordem Seráfica da Província de

Portuíral , e outros j com que todas as Igrejas do

Reyno , e das Conquiftas ficarão regidas por pró-

prios Paftores. Eftes negociados felices do cuida-

do do Príncipe Regente accrefcentava em os Po-

vos o amor de forte
,
que crefcendo o contenta-

mento , e o goílo de lograrem em doce tranquilli-

dade a fuavidade da paz por muitos anncs , aomeí^

mo tempo
,
que na Europa ardia huma languino-

lenta guerra : pelo que mereceo ElRey D. Pedro

o titulo de Vacifico , em què permaneceo até o an-

no de 1704 , como veremos.

Corria com proípera fortuna a Regência do

Piincipe , e applicado aos negócios dcmefticos , fio-

Tom.VlI. Nnn recia
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recía o commercio com grande utilidade , e abun-

dância dos VaíTallos. Achava-fe o Príncipe caiado

havia annos , fem que lograíTe outro fruto do Real
thalamo, do que a Infanta D. Ifabel: pelo que con-

vocando-fe Cortes
,
foy jurada herdeira do Reyno

a 15 de Janeiro de 1674. Neftas Cortes o Eílado

da Nobreza propoz aos Povos por hum papel
, que

mandou pelo Duque de Cadaval D. Nuno Alvares

Pereira de Mello , e o Conde de Villar-Mayor Ma-
noel Telles da Sylva ,

para fe dar ao Principe
, que

Mcmorhsm.f.doDu. ^^^-^ . xj^idos ditofamente o Eftado do Povo, e
que de Cadaval D.Nu- "

r ^ i i r n
no, t. v1.pag.40. „ o da Nobreza, forao duas vezes glorioíòs reliau-

5; radores da Monarchia Lufitana , huma apoyando

„a valente refoluçaõ delRey D. Joaõl. outra de-

j, fendendo a juíiiça violentada do Senhor Rey D.
„Joaô IV. Sendo efles os braços, que fó podem
„ tirar os Reynos aosPrincipes intrufos, eftranhos,

„e \iolentos, faÔ os que fó devem, e podem dar

„ as Coroas aos Príncipes juftos, naturaes, e fuaves,

„ccmo Voíla Alteza. Efles faõ os dous braços,

„ccm que ofíerecemos a YoíTa Alteza efta Coroa,

9, a Nobreza com a authoridade do feu amor , do

5, feu merecimento , e da fua prudência j os Povos

5, com huma aíliflencia Divina noconcurfo dos feus

„ clamores. Unidos os pareceres dos dous braços

com os de muitos Bifpos
, que íê achavaõ na Cor-

te, perfuadiraõ ao Principe, que aceitaííè a Coroa.

Ajuntou-le o Confelho de Eflado a 2 1 de Feverei-

ro , aonde o Principe mandou fe viííem as Conful-

tas.
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1

las
j que o Eílado da Nobreza , e Povo lhe roga-

Va6 aceitaíTè a Coroa : o Marquez das Minas D*
Francifco de Soufa , e o Duque de Cadaval vota-

rão com tal energia , e folidas razoens
, que todo

o Coníêlho de Eftado fe conformou com o íèu pa-

recer , entendendo
,
que o Príncipe devia coroaríe

Rey : eraõ os Conleiheiros Ruy de Moura Tel-

les , o Viíconde de Villa-Nova da Cerveira Dom
Diogo de Lima , o Marquez de Niza Dom Vaíco
Luiz da Gama , o Marquez das Minas, e o Duque
do Cadaval. E íèm embargo dos Eftados da No-
breza , e Povo eftarem conformes , e o Ecclefiafti-

co, que naÕ infiftia com ardor, naõ o impugnou

j

porém o Principe com louvável modeília, naÕ quiz

admittir a oíFerta , confervando-íè em quanto íèu

irmaô viveo , com eíle titulo , no que moftrou o íêu

admirável talento livre , e o quam longe eftava de

ambição*

Era a Infanta D. Ifabel Luiza Joíêfa herdeira

prefumptiva da Coroa ,
jurada nas referidas Cortes

,

e achando-íe os Principes , ainda que moços , íèm

efperanças de mais fucceíTaõ , determinarão darlhe

eftado , e fendo diverfos os Principes febre que

entaõ fe votou
,
foy preferido o Duque de Saboya

Vidor Amadeo de Saboya feu primo com irmaÕ

,

por fer filho de Madama Real Joanna Bautifta, ir-

mãa inteira da Princeza D. Maria Franciíca. Op-
punha-fe a efte fim a Ley fundamental do Reyno
das Cortes de Lamego

,
que difpoem

, que as filhas

Tom.VII. Nnn ii her-
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herdeiras nao cafem fora do Reyno, de que enfaõ

os Tres Eílados do Reyno juntos em Cortes , àif-

penfaraõ por aquella vez fomente , em virtuce do

que fe deípofou a Infanta com o Duque de Saboya

no anno de 1682.

Para concluíaõ defte Tratado mandou o Du-
que de Saboya a Lisboa por feu Embaixador Ex-

traordinário ao Marquez de Ornano
, que a 10 de

Março do mefmo anno fez a fua entrada publica

com grande pompa , fendo conduzido pelo Mar-
quez de Fronteira D. Joa6 Mafcarenhas, do Con-
felho de Eílado , Gentil-homem da Camera do Prin-

cipe , Vedor da fua Fazenda , e Meftre de Campo
General da Provincia da Extremadura. Concorre-

rão todos os coches dos Grandes, e Nobreza da

Corte, como he coílume, com os feus Gentis-ho-

mens } a eíle cortejo fe íeguiao quatro coches de

refpeito da Princeza , e cinco do Príncipe , e em
hum da fua peííòa hia o Embaixador à maÕ direita

do Marquez Conduclor, com dezoito Lacayos com
librés de pano azul fino guarnecidas de paílàmanes

de prata, fitas amarellas , e efpadins dourados, oito

pagens com uniformes veftidos do mefmo pano

,

mas com mais cuílofa guarniça5. Levava huma
liteira forrada por dentro , e por fora de veludo car-

mefi , com grandes franjoens de ouro , e o primei-

ro coche na mefma forma , tirado por feis fermoíbs

cavallos bayos ; no fegundo
, que também era rico,

hiaô feis Gentis-homens com luzidas galas j no ter-

ceiro,

\
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ceiro

,
que imitava no cufto ao fegundo , hiao al-

guns Cavalheros Saboyardos
, que acompanhavao

o Embaixador , veftidos de capa de varias fedas de

ouro , e prata
,
í^uarnecidas de paíiamanes da mef-

ma qualidade : e depois de ter tido audiência do

Príncipe na grande falia do Forte no Paço do Ter-

reiro
, paííou ao da Corte-Real , onde teve audiên-

cia da Princeza , aífiftindo a ella a Infanta D. Ifabel.

No dia 25 do referido mez teve o Embaixador íè-

gunda funçaõ
5
porque nefte dia íè haviaõ de cele-

brar os defpoíbrios da infanta com o Duque de Sa-

boya , e foy conduzido em hum coche da peílba do

Principe pelo mefmo Marquez de Fronteira , que

havendo dado na primeira conducçaõ libré a vinte e

cinco Lacayos , fahio nefte dia de fua cafa às duas

horas da tarde com o mefmo numero , e nova li-

bré de pano fino verde cuberta de rendas de ouro

,

e prata, fitas encarnadas ,
plumas brancas, e junto

aos eftribos doze Pagens em corpo com galas de

admirável íêda nepra , multidão de fitas amarellas,

e plumas da mefma cor , e todos os Lacayos dian-

te , precedidos de dous trombetas a cavallo , vef-

tidos de melanea verde
,
guarnecidos de rendas de

prata , e ouro , fitas encarnadas , e plumas brancas.

Detraz do coche hia o feu Eftribeiró montado em
hum foberbo cavallo

,
íeguiaõ-fe quatro Pallafernei-

ros veftidos como os trombetas com outros tantos

cavallcs à maõ , com ricas fellas , e jaezes bordados

de ouro , e prata j e logo huma liteira , hum coche

de
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de refpeito , e tres mais , todos de cuílo , de íbrte j

qus naÕ era fácil de decidir qual dos eftados era

mais luzido. O Embaixador com o mefmo efta-

do, mas diíFerente libré
j
porque a dos Lacayos era

de pano azul guarnecida de paííamanes de ouro,

fitas cor de fogo, e plumas brancas , os Pagens cem
capas do mefmo pano , e quatro ordens de paíTama-

nes, giboens de téla amarella, calças Imperiaes com
diverfas fitas , e plumas de varias cores , os Gentil^

homens com galas de capas taõ cobertas de rendas

de prata , e ouro, que mal íe diviíâvaõ as íêdas, de

que eraõ os veftidos. Entrarão os coches do Prín-

cipe , e do Embaixador no pateo do Paço , onde o
eíperou D. Francifco de Soufa

,
Capitão da Guar-

da Alemãa , e D. Lucas de Portugal , Meflre Sai-

la: íbbiraõ à falia dos Tudeícos, e dahi fe encami-

nharão à caía do Forte , onde no feu throno efta-

va o Príncipe, e a Princeza debaixo de docel com
grande magnificência : no terceiro de grao eftava o
Marquez de Gouvea, Mordomo môr , exercitando

o feu cargo, e o Conde de Villar-Mayor , Gentil-

homem da Camera
,
que eílava de femana , ficou

detraz da cadeira do Principe : no fegundo degrao
eftava hum bofete coberto com rico pano , e jun-

to a elle o Duque de Cadaval , o Embaixador , e o
Bifpo D. Fr. Manoel Pereira , Secretario de Efta-

do
j
feguiaõ-íe os Grandes Seculares , e Ecclefiafti-

cos com a fua coftumada precedência : da meíma
parte no fim da tea , que cerca a cafa , efiavaõ os

cama-
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camaradas , e família do Embaixador j da parte da

cadeira da Princeza à maõ ef^uerda ficava a Ca-

mereira môr , Senhoras de Honor , Damas , e Of-

ficiaes da fua Caía , dando entrada à porta da tea

Manoel de Mello ,
que íèrvia de Porteiro mòr por

feu fobrinho Luiz de Mello , admirando-íè em to-

dos o cuftofo das galas , a riqueza dos adereços das

Senhoras , de admiráveis diamantes , e preciolas pé-

rolas
,
que tudo fazia huma goílofa , e prodigioíà

vifta. Leu o Secretario de Eftado huma Carta do

Duque de Saboya
,
que o Embaixador entregou

,

na qual promettia acharíè nefte Reyno na Prima-

vera do anno de 1682 , e logo huma procuração

com o poder para o Embaixador celebrar os Efpon-

faes. Lidos eíles papeis , o Marquez Embaixador

fez as devidas reverencias aos Príncipes dandolhe os

parabéns , e o Marquez Condudor , D. Francifco

de Soufa , e D. Lucas de Portugal lhe beijarão a

maô , e defpedidos paííaraÕ à Corte-Real , onde

teve audiência da Senhora Infanta , a quem o Em-
baixador , e todos os da fua família lhe beijarão a

maõ , e o Embaixador lhe entregou humas pérolas

de grande valor, que fe diííè íerem as mefmas , que

ElRey D. Manoel dera à Infanta D. Brites , quan-

do cafou com Carlos Duque de Saboya.

Era hum dos artigos, que fe contratarão, que

o Duque feria conduzido a efte Reyno em huma
Armada Portugueza ; e aííim mandou o Príncipe

Dom Pedro bufcar ao Duque de Saboya em huma
das
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das mais ricas Armadas , que vio febre fi o rrar

Oceano , e M editei raneo , de que era General Pe-

dro Jaques de Magalhaens, Yifccnde de Fcnte Ar-

cada : compunha-le de oito grandes naos , de que

era Capitania S. Franciíco de Aííis , a que chama-

rão o Monte áe ouro , em que fe via igualmente

competir a riqueza com o delicado do goíio , e per-

feição. Era o íèu primeiro Govtrnador (nome,
que naquella oçcafiaÔ fe deu aos Capitaens ) Dom
João de Lencafíre j o fegundo Maneei Jaques de

Magalhaens , hlho do General da Armada
j
primei-

ro 1 enente Pedro de Figueiredo de Alarcão. Neí^

ta nao embarcou o Duque de Cadaval D. Nuno
Alvares Pereira de Mello , Embaixador Extraordi-

nário
, para conduzir o Duque de Saboya , com a

prerogativa de o General , e todos os mais Cabos

da Armada irem à fua ordem. Servia de Almiran-

te o Conde de S. Vicente Miguel Carlos de Tá-

vora
,
que embarcou em S. Benedido , e o íeu Go-

vernador era Lourenço Nunes 5 as demais eraô

Santa Clara , em que hia por Fifcal Gonçalo da

Cofta de Menezes j da Conceição Luiz Lobo da

Sylva 5 de Santo Antonio de Pádua o Marquez de

Fionteira D. Fernando Mafcarenhas; de S. Francií^

CO de Borja Vidorio Zagallo j de Santo Antonio

de Flores D. Joaõ de Caftro 5 e de S. Boaventura

o Conde de Coculim D. Francifco Mafcarenhas.

Embarcarão voluntários Francifco de Biito Freire,

que havia fido General da Armada do Commercio,

eAI.
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e Almirante da Armada Real , Triftaõ da Cunha

de Ataide, Senhor dePovolide
,
depois C onde da-

quella Villa, D.Joaõ Diogo de Attaide, hoje Ci n-

de de Alva , e outros, e foraô os Officiaes da Caía

Real para fervirem ao Duque de Saboya , D. João

de Almeida , Veador da Cafa delRey
,
depois Con-

de de AíTumar j Trinchante D. Antonio Alvares da

Cunha , Senhor de Taboa j Sumilher da Cortina

D.Joaõ deSouía, que depois faleceo Arcebifpo de

Lisboa; EfcrivaÔ da Cofinha Balthafar Rebelloj

doze Moços da Camera, dezoito Repofteiros , e

todos os mais Officiaes , de que íe compõem a Ca-

ía Real.

Chegou a Armada a Niza com profpera via-

gem , havendo fahido de Lisboa a 25 de Mayo de

1682. Daquella Cidade paflbu o Duque de Cada-

val a Turim acompanhado de muitos Senhores , e

Cabos da Armada , e foy recebido com aquellas

demonftraçôes de obíêquio, e goílo, que pedia hum
negocio , em que Madama Real fe empenhava.

Achou ao Duque de Saboya mal convalecido de

huma febre, que padecera por quarenta dias com
grande perigo da vida , e dilatando-le a reftituiçao

dafaude mais, do que íê defejava , moftrou o Du-
que de Cadaval a impoíTibilidade da Armada inver-

nar nos portos de Itália , e aííim voltou para Lií^

boa. Efte foy o fim de huma negociação taÕ de-

fejada pela Princeza Dona Maria Francifca
,
que

quafi parecia indubitável a fua conclufaõ. Porém
Tom.VII. Ooo Deos,
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Deos ,
que tinha decretado a felicidade da noflã

Monarchia
,
difpoz

,
que o Duque de Cadaval , en-

tão arrebatado do amor do feu Príncipe , lhe per-

fuadiííè o quanto devia valerfe da occafiaÕ
, que

Deos lhe oííèrecia para defvanecer aquelle cafamen-

to, o que depois acreditou o tempo, como vimos.
EnceWi, Compendio da O Conde da Ericeira D. Fernando de Menezes tao
Fida da Ramha Dona -r^r- rif- r-in
Mma Jtranc\jcaym,{. cxceilente hícritor , como roiítico, referindo eíte

fucceííb , diz : Defempenhou o Ducjue lufta acça'Ô as

obrigações do /euJatigue , e o zelo , e amor da Fatria^

(jue com a e/pada defendeo , e qfegiirava com a prii^

dencia.

No anno íeguinte de 1685 faleceo a 12 de

Septembro ElRey D. Aííbnfo VI. em cuja vida

naÕ quiz o Principe mais titulo , do que o de Re-
gente , como temos dito , e depois começou a íêr

conhecido pelo de Rey D. Pedro II. de Portugal.

No mefmo anno a 27 de Dezembro faleceo a Rai-

nha D. Maria Franciíca de Saboya , o que ElRey
fentio com tanto exceíío , que penetrado da dor de

fua falta
,
paíTaraõ annos íem que confentiííè prati-

ca Ibbre haver de paííàr às íegundas vodas , de que

tanto pendia a felicidade do Reyno 5 e como já íê

dilatava muito , aílentou o Confelho de Eftado de

lhe fazer huma repreíentaçaô , e no dia 6 de Janei-

ro de 1685 j
cumpria annos a Infanta D.

líabel Luiza Jofefa ,
foy o Ccnfelho de Eftado à

prefença delRey maniftftarlhe a obrigação, que ti-

nha Sua Mageftade de cafar fegunda vez. Tocou
ao
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ao Duque de Cadaval naõ fó por mais antigo , mas
também pelo íeu titulo

, que o preferia aos de mais

Confelheiros
, para que em nome daqueiie eíclare-

cido corpo fizeíTe huma taõ juíla repreíentaçaÕ , a

qual reduzio o Duque a huma breve fupplica, di-

zendolhe : Que o Confelho de Eftado junto na

5, fua Real prelença
,

pedia foíle Sua Mageftade

5, fervido de apreíTar o importante negocio do feu

j; caílimento ;
porque em a fua Real fucceíTaõ efta-

5, vaõ em perigos os feus Reynos
,

pois a neceííí-

„ dade , que havia do íeu effeito, naô era fomente

5, do Confelho de Eftado
,
porque era commua a

5, todos os íèus Vaílallos , e também à mayor parte

„ da Europa. Que o Núncio do Papa , e os Minií^

„ tros Eílrangeiros , que refidiao nefta Corte , lhe

5, tinhaõ referido as diligencias
,
que com Sua Ma-

„ geí^ade tinhaô feito da parte dos feus Amos. E
„ afíim o Confelho de Eftado confiadamente efpe-

5, rava de hum Principe tao prudente , como era

„ Sua Mageftade
,
que obedeceíTe ao Papa , e fatif

jjfízeííè aosReys feus parentes , e Alliados
, ampa-

„ rando , e remediando aííim a huns VaíTallos
, que

5, com trabalho mais
,
que ordinário , bufcarao na

„ peííòa de Sua Mageftade a confervaçaò do nome,

5, e da gloria Portugueza. „ O Duque cm quem
„ concorriaÔ annos , e authoridade , lhe diíTe : Que
„ Sua Mageftade lhe havia de permittir , que valen-

„ do-fe da confiança de o haver trazido nos feus

„ braços , lhe pudeílè dizer
,
que a Princeza ,

que

Tom.VII. Oooii „ti-
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„ tiveíTe a dita de Sua Mageftade a efcolher para

„ efpofa , já era nafcida ;
porque parecia concorria

„ Deos naquelle dia com o Confelho de Eftado

;

„ porque naÕ fem myfterio tinha permittido
,
que

„ em dia de Reys foíTem aos Reaes pés de ^ust

„ Mageftade pedirlhe feliciíTimos Reys para eíle

„ Reyno. „
Efta eloquente , e taõ jufta fupplica , e oiuras

íemelhantes ajudou muito a poderofa interpcfiçiio

da Santidade do Papa Innocencio XI. que movido

do paternal amor , com que efpecialmente amava a

ElL\ey D. Pedro, entre os mais Príncipes Catholi-

cos, lhe enviou hum Breve, em que ocxhortava,

e prudentemente perfuadia para que contrahindo íe-

gundas vodas
,
feguraílè a fua Real defcendencia,

da qual íè íèguia univerfal contentamento aos íeus

VaíTallos , e íbcego à Chriftandade. Communica-

va El Rey com homens doutos , e de faa confcien-

cia eíla matéria , e todos lhe reprefentavaõ a obri-

gação , que tinha de cafar fegunda vez , em que

teve grande parte o Padre Manoel Rodrigues Lei-

tão , da Congregação do Oratório de S. Filippe

Neri, Fundador da Caía do Porto, aonde foy man-

dado buícar para efte negocio , e foy Varão emi-

nente em letras, ecoftumes, dotado de eloquência,

e igualmente deGntereííàdo: finalmente lavrou tan-

to no coraça5 delRey a razaõ
,
que deHerrou a

magoa , e determinou eícolher efpofa. Propuze-

raõ-felhe de todas as Princezas de Europa aquellas

,

que
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cjue pela íbberania do naícimento , e pelo claro das

virtudes íe faziao dignas do Real conlorcio , fa-

zendo-íè a efte fim diveríos negociados por parte

das mayores Coroas da Europa por meyo dos feus

Miniftros refidentes na noíía Ccrte
, que interpuze-

raõ poderofos oííicios a favor de varias Princezas.

Porém ainda que todas eraõ dignas de fe coroarem

no Real thalamo , foy preferida pelas prerogativas

,

e partes
,
que concorriaõ na fua peííoa , a SereniíTi-

ma Princeza Eleitoral Maria Sofia Ifabel , filha do
Eleitor Palatino do Rhim Filippe Vilhelmo de

Neubourg. E antes de íê entrar neíle negocio,

mandou ElRey à Corte de Heidelberg incógnito

ao Doutor Antonio de Freitas Branco , entaõ Des-

embargador da Caía da Supplicaçaõ , e depois do

feu Confelho , e da fua Fazenda , a fim de íe infor-

mar fomente da íàude deíla Princeza , o que efte

Miniftro fez na forma , que íè lhe havia encarrega-

do ; e entendendo-íè dos feus avifos
,
que a difpoíi-

çaô da Princeza era a melhor, que fe podia deíèjar,

e das infinuaçoes
,
que da parte delRey havia feito

ao Eleitor feu pay dos intentos ,
que Sua Magef-

tade tinha de íe aparentar com a fua Caía , foraô

recebidas todas com particular agrado , e eftimaçaõ.

E tendo dado fim à fua miííào o Doutor Antonio
de Freitas íè recolheo a Lisboa , e para a conclufao

defte negocio nomeou ElRey por Embaixador Ex-

traordinário ao Conde de Villar-Mayor Manoel
Ttlles da Sylva , do feu Confelho de Eftado , e

Guerra

,
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Guerra , Gentil-homem da fua Camera , e Vedor

da fua Fazenda
,
depois Marquez de Alegrete.

No dia 8 de Dezembro de 1686 fahio de Lif-

boa o Embaixador ,
paílbu o Tejo a Aldea-Galle-

ga, ealém da luzida comitiva de criados, o acom-

panharão feu filho Joa5 Gomes da Sylva
,

depois

Conde de Tarouca , que com poucos annos de ida-

de começou a obfervar aquelles mefmos Paizes,

que depois forao gloriofo cheatro , em que brilhou

o fublime do íeu talento por efpaço de muitos an-

nos em diverfos empregos , até que faleceo em Ví-

enna de Auílria. Erao os outros Fidalgos Jorge

Furtado de Mendoça , Vifconde de Barbacena , de-

pois do Coníelho de Guerra , e Meftre de Campo
General dos Exércitos defta Coroa , e Ferna5 Cor-

rea de Lacerda , filho de Francifco Correa de La-

cerda
,
que havia fido Secretario de Eftado j e por

Secretario da Embaixada foy Antonio Rodrigues

da Coíla , em quem concorriaõ partes
,
que o habi-

litarão para grandes empregos , e ultimamente aca-

bou no de Confelheiro do Coníelho Ultramarino.

A 15 do referido mez paíTou o Embaixador o rio

Caya
,
que divide o noílb Reyno do de Caftella

,

e feguindo a fua jornada chegou a Alemanha ; e

depois de haver concluido o Tratado Matrimonial,

oaííinou a 22 de Mayo do anno de 1687 em virtu-

de do feu pleno poder, como Procurador dei Rey:
e por parte do Eleitor forao Procuradores Woí-
fango Theodorico , Conde do Sacro Romano im-

pério,
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perio , Senhor de Caílel , do Confelho de Eílado

do Eleitor , e íêu Mordomo môr
,
Burgai io em Al-

zey , e Joaõ Fernando de Yofch , Senhor hereditá-

rio de Caftro Mazen , do Confelho de Eílado do

Eleitor , Chanceller môr , Prefidente da Camera

Neoburgica , e Governador da Corte Feudal de

Neoburgj , e do Senhorio de Reycherzhovienfe.

Deu o Eleitor de dote à Princeza Tua filha cem mil Prova num,74.

florins do Rheno , (
que era o meímo dote , que

havia dado à Emperatriz Leonor ília filha , quando

caiara com o Emperador Leopoldo ) e ElRey lhe

prometteo a meíma Cafa , rendas , Villas
,
Lugares,

e prerogativas concedidas às outras Rainhas defie

Reyno , com outras condições commuas , e reci-

procas em íèmelhantes Tratados , o qual depois foy

ratificado por ElRey.

Teve o Embaixador audiência publica no pri-

meiro de Julho para nella fazer a função de pedir a

Princeza Maria Sofia para efpoía delRey D.Pedro,

na forma ,
que íe tinha ajuftado. O Eleitor o veyo

efperar à primeira porta da caía, por onde íê entrava

para o feu quarto , e dandolhe fempre a maõ direita,

e entrada , o conduzio ao quarto da Eleitriz
, que eí^

tava com a Princeza Maria Sofia ; e fazendo o Em*-

baixador a fupplica a Suas Altezas Eleitoraes com
o obfequio devido à Princeza

, reípondeo o Eleitor

com grande fatisfaçaõ deita alliança , e refpeito à

peííba de Sua Mageftade : e tanto, que proferio,

que eílava concedida a Princeza para efpoía de Sua

Mageí^
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Mageftade , fe levantou o Embaixador , e íè poz

em pé , reconhecendo-a já como íua Soberana , e

depois de cortezes expreííbens do Embaixador, e

dos Príncipes , fe acabou a audiência.

Antonio Rodrigues da No mcfimo dia à tarde íe declarou publica-
Coltà , Embaixada do ^ t»- h/i • t>*i it»
Maríjun de Alegrete , Hiente a Enuceza Mana Sona, Kamha de Eortu-
econaucçaó da Rainha ryal para O oue O Conde Embaixador a hora, que íe
V. Mana Sojiayím- ^.

, \ ,
, i 1 j r 1

preíla um i6i^^ tinha oetermmado
,
acompanhado de toda alua lu-

zida familia, tanto, que recebeo o recado, que lhe

levou o Conde de Caftel , fahio do feu quarto , e

achou ao Eleitor
,
que o efperava na parte coftu-

mada , e o tratou com as mefmas ceremonias , e

dandolhe fempre a maõ direita , e a porta , o con-

duzio à principal antecamera do Palacio
,
que efla*-

va riquiííimamente ornada , e tinha os retratos dos

Principes da Cafa Palatina , e alliados delia , em
que já lê via o delRey D. Pedro com fingularida-

de ornado. Eflava a Rainha debaixo de hum rico

docel , e ao lado direito, fora delle , a Eleitriz íiia

mãy , e Principes de ambos os fexos , e ao efquer-

do a Camereira môr , Aya , e Damas das Prince-

zas 3 o Eleitor conduzio o Embaixador até a tari-

ma
,
que beijando a maõ à Rainha , fe feguio o Elei-

tor feu pay a darlhe os parabéns , moftrando que-

rerlhe beijar a maÔ , o que a R ainha naô confentio,

e íè íèguio a Eleitriz , e mais Principes a fazerem

a mefma demiOnflraçaõ , e depois delles íe íeguio a

Camereira môr , Guarda mayor , Damas , e a eftas

os Fidalgos Portuguezes , Gentis-homens , e mais

familia



da Cafa %eal Tortug. Liv. VIL 485
família do Embaixador , e todos os mais Senhores

da Corte do Eleitor.

Tanto
,
que íe deu fim ao ado , deu o Elei-

tor o braço à Rainha , e lhe levou a cauda da rou-

pa Real a Princeza Dorothea fua irmaa
, ( depois

Duqueza de Parma) e o Embaixador deu o braço

à Eleitriz , e recolhendo-íe com todo o acompanha-

mento ao feu quarto
,
depois de eftar na ultima an-

tecamera , lhe oíFereceo o Embaixador a joya
, que

ElRey lhe mandava ,
que a todos pareceo digna

da fua Real grandeza , e a Rainha a recebeo com
grande eílimaçaõ. Na noite houve Comedia Ita-

liana , e fe feguiraõ diverfos feftins , com que fe ap-

plaudia o goílo deíla Real alliança. No dia 2 de

Julho em virtude da procuração
,
que o Conde

Embaixador tinha , le fez o ado do recebimen-

to na Capella Eleitoral de Heidelberg , onde o BiA

po Coadjutor de Spira reveftido em Pontifical o

celebrou com grande íblemnidade , na forma orde-

nada pela Igreja Romana , íendo applaudido com
tres falvas de artilharia , e mofquetaria da Praça.

Neíle dia , e no íèguinte repartio o Embaixador ri-

cas joyas pelas Damas , e Senhoras da Corte do

Eleitor , e repartio também , conforme o coílume

de Alemanha
,
groííà quantia de dinheiro por toda

afamilia inferior , moftrando em tudo a Real gran-

deza , e poder de Sua Mageftade Portugueza. E
tendo o Embaixador audiência de defpedida , no dia

5 de Julho pelas fete horas da tarde fahio a Rai-

Tom.VIL Ppp nha
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nha daquella Praça em publico em hum coche , em
que hia fomente na cadeira de detraz , e na de di-

ante os Sereniírimos Eleitores feus pays, o qual co-

briaõ na dianteira duas tropas de Dragoens , a que

fe feguiao quatorze coches do Eleitor , tirados poc

feis cavallos cada hum , e acompanhada de luzida

Nobreza , entrarão em Manheim , onde a Rainha

foy recebida com todas as demonftrações de gofto,

entretendo-a com fefta de fogos , de grande artifi-

cio , e defpeza , em que íe via a magnificência do
Soberano , e o primor dos artifíces. Aqui íê dete-

ve a Rainha tres dias
,
que fe gaftaraõ em diípofi-

çÔes para a jornada. E no dia 10 deftinado para

lhe dar principio, fahio o Embaixador dos feus apo-

íentos com todo o íeu magnifico trem de carroças

,

e cavallos , na meíma forma
,
que havia entrado em

Heidelberg , e chegando à margem do Rhim
, que

fica pouco efpaço fóra da Cídadella , em que efta-

vaõ os bargantins , em que haviaõ de embarcar , íe

apeou com toda a fua comitiva , eíperando
, que

chegaííè a Rainha
,
que naõ tardou , e vinha com

hum grande , e luzidiííímo acompanhamento em
hum rico coche com Suas Altezas Eleitoraes feus

pays na meíma forma
,
que viera de Heidelberg.

Entraraõ no bargantim
,
que eftava prevenido para

a Rainha , e aqui fe defpedio de íeus pays , e ir-

mãos com reciprocas , e afièduoías demonftrações

de ternura
, que a natureza deícobre , ainda quando

íè previne a diffimulaçaô , e diftinguio-íê o aíFcdo
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da Princeza Marianna fua irmãa, (depois Rainha

de Hefpanha
)
querendo-a acompanhar até Duífcl-

dorp. Entrarão no bargantim a CondeíTa de Wi-
fel

,
que fervio a Sua Mageftade de Camereira môc

até Hollanda , donde fe naô atreveo a paííàr pelo

temor do mar , a Condeííà de Gravenek , que fer-

via de Guarda mayor , fez o officio de Camereira

mor até Lisboa , e as Baronezas de Speth , e de

Retz , Damas da Rainha j accommodaraõ-le no

meímo bargantim algumas Moças da Camera , e

a outra familia feminina inferior do íèrviço da Rai-

nha em outros bargantins. Veyo íèrvindo também
à Rainha por ordem do Eleitor , o Conde de Caf-

tel , feu Mordomo môr , e os Baroens de Creuter,

e Novellis , Gentis-homens da fua Camera , e qua-

tro Pagens do Eleitor ,
que na qualidade , e foro

correfpondem o de Moços Fidalgos. O Embaixa-

dor embarcou em hum bargantim do Eleitor de

Treveris , em que arvorou as Reaes Armas Portu-

guezas ,
que levarão os demais bargantins , e bar-

cos, em que hia a íua familia, e fato.

Tanto ,
que a Rainha entrou no bargantim

,

e fe defpediraõ os Eleitores
, começou a artilharia

da Praça com continuas íâlvas , até que dando à

vela o bargantim, em que hia a Rainha, íèguido

dos mais
,
perdeo em breve tempo a vifia daquella

Cidade , e íeguio a fua viagem , íendo comprimen-
tada por todos os Soberanos dos dominios das Ci-

dades , e Praças
, por onde paífavaô , naô defembar-

Tom.VII Pppii can-
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cando em nenhuma , e fomente o fez em Duííèl-

dorp, Corte do Príncipe Eleitoral Joaõ Guilhelmo,

Da^ue de Juliers , íeu irmaõ mais velho , onde

com a Archiduqueza Marianna Joíêfa , fua primei-

ra mulher, filha do Emperador Fernando III. a eí^

peraraõ na margem do Rhim , e íeus irmãos os

Principes Franciíco Luiz , entaõ Bifpo de BreíTauu

Governador de Silleíia , depois Eleitor de Treve-

ris , e Alexandre Segifmundo , entaõ Biípo Co-
adjutor, e depois Proprietário de Ausburg, acom-

panhados de grande numero de Nobreza , de Ca-

valheros , e Damas , todos com ricas galas. Depois

de íe haver entretido nefta Corte com magníficos

obfequios daquelles Principes , chegou a Rother*

daÕ , onde teve noticia , de que a Armada Ingleza,

que El Rey da Grãa Bretanha mandara pôr promp-

ta para conduzir a Rainha a Portugal , era chega-

da a Brila. Os Eftados Geraes a comprimentarao

pelos feus Deputados , e o Príncipe de Orange

,

que depois foy Rey da Grãa Bretanha , com gran-

des obfequios moftrou o quanto eftimava aquella

occafiao. O Duque de GraíFton Henrique Fitz

Rey, General da Armada , filho delRey Carlos 11.

Almirante de Inglaterra , Coronel de hum Regi-

mento de Infantaria das Guardas delRey , Caval-

leiro da Jarretiere , veyo logo vifitar a Rainha da

parte de Sua Mageftade Britânica , e lhe entregou

huma Carta , em que a congratulava dos feus feli-

lices deípoíorios , dizendo
, que mandava aquella

Arma-
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Armada à fua ordem , a que o Duque ajuntou re-

verentes expreíFoens da fumma eftimaçaõ
, que fa-

zia da honra
,
que lhe refultava de fervir , e obede-

cer à Rainha. No dia 26 de Julho, delembarcan-

do Sua Mageftade do bargantim , entrou em hum
Yate Inglez por Ter mais feguro para entrar no mar

alto , onde eftava a Armada
,
porque naõ podia ío-

bir mais acima
,

pelo perigo dos baixos daquelle

porto j e aíTim no mefmo dia pelas duas horas da

tarde abordou o Yate a Capitania Real, que efta-

va toda empavezada , em que entrou a Rainha

,

fendo recebida com tres falvas de artilharia , e vo-

zes , como he coftume no mar , e com feliz viagem

a 1 1 de Agofto entrou no porto de Lisboa , ha-

vendo fido falvada das Torres com tres defcargas

de artilharia , a que o Duque de GrafFion mandava

reíponder. Pouco depois do meyo dia deu fundo

a Capitania Ingleza defronte da Igreja de S. Paulo,

e dando huma íalva geral com todos os navios da

Armada , lhe refponderaô os Portuguezes , e todos

05 mais navios
,
que eftavaõ furtos no rio. Naõ

havia ainda acabado de entrar a Capitania, quando

checou a ella o Conde da Ericeira D. Luiz de Me-
nezes , Yédor da Fazenda da repartição da Mari-

nha , em hum excellente bargantim, com huma lu-

zida comitiva
,

que fe compunha de dez Gentií^

homens , e feis Pagens , todos excellentemente veí^

tidos , e depois de oíFerecer da parte de Sua Mageí^

tade ao General da Armada tudo o que foííê ne-

ceííàrio
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ceíTario dos Armazéns Reaes para provimento da

Armada ,
paííbu a beijar a maõ à Rainha , e feu

filho primogénito D. Francifco Xavier de Mene-
zes , depois Conde da Ericeira , no qual brilhava já

em poucos annos o fublime engenho , com que de-

pois havia de aíTombrar o Mundo com a fua larga

erudição
j
porque explicou à Rainha o feu obfe-

quio em hum breve diícurfo formado de cinco lin-

guas , a que ella refpondeo nas mefmas. Naô tar-

dou em chegar o Conde de Santa Cruz Dom Joaô
Maícarenhas , Mordomo mor da Caíli Real , a

comprimentar da parte de Sua Mageílade a Rai-

nha, ao qual acompanhavaÕ oito Gentis-homens,

e íeis Pagens, veftidos todos magnificamente; e de-

pois de receber a repoíla da Rainha , voltou ao Pa-

ço a dar conta a Sua Mageftade. Quafi ao mefmo
tempo chegou o Conde de Val de Reys Nuno de

Mendoça , do Coníelho de Eftado , Preíidente do

Ultramarino , e Mordomo mor da Caía da Senhora

Infanta D. líàbel , que da parte de Sua Alteza hia

íignificar à Rainha o grande alvoroço , com que eí^

perava a Sua Mageftade , e o quanto feftejava a fua

feliz chegada , e hia ricamente veftido com oito

Gentis-homens , e íeis Pagens , todos com grande

luzimento ; e depois de ter beijado a maõ à Rainha,

e recebido a repofta do feu recado , voltou ao Pa-

ço , havendo vifitado da parte delRey a Henrique

Fitzjemes, íilho deiRey Jacobo II. da Graõ Bre-

tanha, que vinha na Armada.

Na6
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Naõ íê deteve ElRey em ir bufcar a Rainha

mais tempo ,
que o que foy piecifo para fe ajuílar

huma magnifica efcada na Capitania para a Rai-

nha poder defembarcar por ella , commoda , e fegu-

ramente , como era conveniente. Embarcou El-

Rey no Paço da Corte-Real em hum bargantim

muy rico , e de cuftofa fabrica , entalliado , e dou-

rado, a Camera toda guarnecida de vidraças cryftal-

linas , com toldo , e cortinas de fetim de ouro , e car-

mefim , cadeiras, almofadas , e alcatifa do meímo,
com vinte e dous remeiros vertidos ao ufo Africa-

no de eícarlata , e galoens de ouro. O Patrão vef-

tia de borcado encarnado com a mefma guarnição ,

e o Patraõ môr de pano cuftofamente guarnecido

de ouro , com o Eílandarte Real ricamente borda-

do com as Armas Reaes : hiao os Trombetas na

proa do bargantim com trombetas de prata , e

bandeirollas com as Armas Reaes bordadas. Accm-
panhavaõ a ElRey os Grandes do Reyno, Offi-

ciaes da Caía Real , Prefidentes dos Tribunaes , e

mais peííbas, que coftumaÔ acompanhar os Rey

s

em femelhantes occafioens ,
que para iíTo tiveraõ

avifo , indo todos com os veftidos cobertos de ou-

ro , e prata , taõ magnificos ,
que elgotavaõ o pri-

mor da arte.

ElRey ,
que era de huma foberana , e galhar-

da preíença , excedia na bizarria natural aos mefmos
adornos da arte. Levava huma caíâca cor de fogo

bordada de ouro de ineftimavel preço
, eípadim , e

baftaô
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baílaõ guarnecido de riquiííímos diamantes , íèndo

de incomparável valor hum, que levava nagarava-

ta , e os que ornavaõ o habito de Chriílo , e cha-

peo. Os que entraraõ no bargantim Real foraô

o Conde da Ericeira D. Luiz de Menezes , Védor
da Fazenda ; D. Pedro de Menezes

,
Marquez de

Marialva , Gentil-homem da Camera delRey j D.

Joaõ Mafcarenhas , Conde de Santa Cruz , feu

Mordomo mor 5 D. Jofeph de Menezes , feu Eílri-

beiro mor 5 D. Francifco Mafcarenhas , Eílribeiro

môr da Rainha j Manoel de Mello , GraÕ Prior da

Ordem de S. Joaõ em Portugal, Porteiro môrj D.
Nuno Alvares Pereira de Mello , Duque de Cada-

val , do Confelho de Eftado , Meftre de Campo
General junto à peííoa de Sua Mageflade , Mordo-
mo mòr da Rainha

j
Henrique de Souía Tavares,

Marquez de Arronches , do Confelho de Eílado
j

Luiz de Soufa , Arcebifpo de Lisboa
, Capellaõ

môr , e do Confelho de Eílado ; D. Luiz de Sou-

fa ,
Arcebiípo Primaz das Heípanhas , do Coníelho

de Eílado ; Nuno de Mendoça , Conde de Yal de

Reys , e D. Fernando de Menezes , Conde da Eri-

ceira , ambos do Confelho de Eílado ; o Bifpo D.
Fr. Manoel Pereira , Secretario de Eílado : entrou

também no bargantim Real por efpecial graça de

Sua Mageílade D. Fr. Domingos de Gufmaõ , Ar-

cebifpo de Évora
,
porque todos os mais pelas pre-

rogativas dos feus minifterios lhe era concedida

aquella honra.

Depois
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Depois deiRey ter embarcado no bargantim

Real com as peílòas referidas , entraraÕ os mais

Grandes em vinte e quatro bargantins muy bem el^

quípados, e adereçados de toldos de fedas de diííè-

rentes cores com grande numero de remeiros , to-

dos veftidos à proporção do mais , e diveríbs coros

de trombetas ; e vogando com preííà fe adiantarão

todos ao bargantim Real , que hia em ultimo lu-

gar. Tanto, que ElRey entrou no bargantim, a

Capitania Real colheo a bandeira , e difparou tres

vezes toda a artilharia , que íê alternou com ou-

tras tantas cargas de mofquetaria , e o mefmo fize-

raÕ todos os mais navios da Armada.

Chegou ElRey à Capitania, e aííim que fo-

biraô os Grandes , baixou ao bargantim Real o Ge-

neral Duque de GraíFton , a quem ElRey fallou

com grande agrado , e attençaõ , como merecia a

fua peíToa , ,e pofto. Ao mefmo tempo baixou tam-

bém o Conde Embaixador , e Condudor a beijar a

maõ a ElRey ,
que orecebeo com efpecial honra,

moílrando o quanto fe dava por bem fervido da fua

commiííàõ , como depois moftrou , fazendolhe a

mercê do titulo de Marquez de Alegrete. Sabio

ElRey do bargantim , e havendo baixado o Con-
de da Ericeira , Vedor da Fazenda , a exercitar a

ília occupaçaõ , fendo huma das preeminências do
feu officio dar a maÕ a Sua Mageftade ao íahir do

bargantim , fuccedeo
,
que quando houve de pôr o

pé na efcada da Capitania , onde eftava o Duque
Tom.VII. Qqq de
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de GrafFton j ao mermo tempo
,
que o Conde da

Ericeira foy dar a mao a Sua Alageiiade , fez o meí^

mo o Duque , e ElRey com dilcreta promptidao

deu a mao aos dous , dizendo
,
que a dava a am-

bos, naÕ querendo faltar em fatisfazer aohoípede,

e honrar ao Vaííallo. Sobindo à Capitania, o efpe-

ravaõ no bordo os Fidalgos Inglezes, e Alemaens,

que acompanhavaõ a Rainha, aos quaes fallcu com
agradável benevolência, e muy efpecial a Henrique

Fitz Jayme. Entrou ElRey na camera , em que

eftava a Rainha veílida de riquiííima tela de ouro

branca , ornada de muitos , e cuftoíbs diamantes de

ineílimavel valor. Feitos aquelles decorofos com-
primentos

,
que paííàraõ nefta primeira vifía , em

que foy reciproca a fatisfaçaõ das Mageílades , dií^

parou nefte tempo a Capitania , e mais navios da

Armada toda a artilharia , e todos os mais , que tC-

tava5 no rio j e fahindo ElRey , e a Rainha , e

as Damas , que a acompanhavaõ , e a Mnrqueza de

Alenquer D. Catharina Barbara de Noronha, Ca-

mereira môr , que antes de chegar ElRey havia

entrado a beijar a maõ à Rainha , e exercitar a fua

occupaçaô
, acompanhada de íeus fobrinhos o Con-

de de Aveiras Joaõ da Sylva Tello , e o Conde de

Villa-Verde D. Pedro de Noronha : na camera do

bargantim nao entrarão mais
,
que as duas Magef

tades , e de mais dos Grandes
,
que haviaõ ido nel-

le, foy o Embaixador Condudor. A Marqueza

Camereira môr entrou logo no bargantim , em que

havia
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havia vindo , e as Damas Alemaas em outro , em
que as conduzio o Conde de Oriola, Baraõ de Al-

vito , Veador da Gafa da Rainha j eftes dous bar-

gantins fe adiantarão aos mais para que a Camerei-

la môr , e Damas , pudeííèm acompanhar a Rai-
nha quando defembarcaílè.

Chegou o bargantim Real a huma ponte

,

que fe havia fabricado na da Cafa da índia de ad-

mirável architedura , a qual íe communicava com
o pateo da Capella Real

,
por onde íè encaminha-

rão as Mageftades acompanhadas de todos os Gran-
des, e de mais Nobreza, Miniftros, Fidalgos parti-

culares , todos luzidamente veftidos , e a Guarda
Real : quando chegarão ao pateo acharão ahi a Se-

nhora Infanta D. ifabel , acompanhada de todas as

Damas , e Senhoras de Honor ,
que havia baixado

do Paço a bufcar a Rainha. Veftia primavera de

ouro fobre íetim encarnado , ricamente ornada 5 e

íbbre a riqueza da gala íê via huma prodigiofa fer-

mofura , com que a natureza a havia dotado , e as

Damas aílim da Rainha , como da Infanta , efta-

vaÕ veftidas de borcados guarnecidos de rendas de

ouro , e prata , com diverfas , e magnificas inven-

ções. Intentou a Infanta em demonftraçaó do íêu

refpeito beijar a maõ à R ainha
,
que com grande

agrado naõ o conlentio , e levando-a nos braços

,

com carinhoías expreííbens moílrou o íeu affèdo

,

que foy reciprocamente correípondido. Sobiraõ à

Capella
, que eftava foberbamente ornada , e rece-

Tom.VIL Qqqii beraô
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berao Suas ?vlageílades as bênçãos nupciaes do Ar-

cebiípo Capelhio môr, e baixando, fobiraõ ao Paço,

e foraó ao quarto da Rainha, onde efiavaô efperan-

do as mais Senhoras da Corte com difíèrentes , e ri-

cos vellidos. Na noite houve luminárias , e falvas

da artilharia das Torres , e dos mais navios , e Ar-

mada
,
que eílavaô no rio ,

que por tres dias repe-

tirão.

Paííàdos poucos dias teve o Duque de Graíí-

ton audiência deiRey , e foy conduzido à fua Real

prefença por D. Joaõ de Soufa , Veador da fua Ga-

fa , e Juntamente com Henrique Fitz Jayme íeu

primo j falloulhe ElRey em hum gabinete interior,

e aos mais Officiaes , e peíToas de qualidade da Ar-

mada com demonílrações de grande benevolência

,

particularizando os dous primos , como filhos de

doas Reys de Inglaterra , hum que reynava , e ou-

tro
, que havia pouco occupara o mefmo throno.

Haviaõ-fe prevenido cafas para os hofpedarem com
toda a magnificência , como pediaô as eminentes

prerogativa^ das fuas peílbas ; e aíTim tanto , que a

Rainha defembarcou entrarão na Capitania Dom
Joaõ de Soufa , e D. Joaô de Almeida , Veadores da

Cafa delRey
,
que os mandava convidar , D. Joaô

de Souía ao Duque de Graííton, e D. Joaõ de Al-

meida a Henrique Fitz Jayme , e para os conduzi-

rem àscafas, que lhe eftavaõ prevenidas, que eraÕ

as de Dom Diogo de Menezes , e as de Manoel de

Soufa Tavares às Chagas : porém como as ordens

do
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do General naõ lhe permittiaõ dormir em terra

,

naô defembarcou então nem elle , nem o outro

Piincipe; e Gonçalo da Coíla de Menezes, Mef-

tre de Campo de hum dos Terços da guarnição da

Corte , conduzio os Fidalgos Alemaens às caías,

que fao de Ignacio Xavier Vieira Matofo
, hoje

General de Batalha , onde fe lhe havia preparado a

hofpedapjem ,.que fe lhe continuou todo o tempo,

que aííiftirao na Corte , até voltarem para Alema-

nha.

Q^LJando fahirao os dous Príncipes da audiên-

cia , os dous Veadores acima nomeados , os convi-

darão para as hofpedagens , e como fe nao quiz íè-

parar do General o outro , os conduzio D. Joaô
de Soufa a ambos ao lugar

,
que eftava prevenido

para o Duque j e aííím foraõ ambos com as fuas

comitivas tratados com a magnificência , e regalo

digno da mayor grandeza. Deu ElRey em outro

dia audiência íeparadamente ao filho dellley Jacó»

bo, elhefallou nomefmo gabinete, com novas de-

monílrações de aíFabilidade , e de honra. Defeja-

va ElRey
,
que aquelles Piincipes fe detiveííèm pa-

ra verem a entrada da Rainha , e as feftas , mas as

ordens
, que o General trazia , lho naô permittiraõ

;

e aíTim paííàdos alguns dias partio a Armada , ha-

vendo-felhe primeiro mandado hum grande refreí^

CO com muita abundância de carnes , frutas , e do-

ces
,
que fe repartio por toda a Armada. Ao Du-

que de Graffcon m.andou ElUey o mefmo efpadim,

..
; e baf-
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e baftaô de diamantes ,
que havia levado quando

foy ao mar , e ao outro Príncipe hum broche de

grande valor, ejoyas de preço a todos osOfficiaes,

e Cavalheros da Armada , e quantidade de dinhei-

ro à família inferior
,
que havia vindo no ferviço da

Rainha.

Determinou-íê o dia 50 deAgofto para Suas

Mageftades haverem de fazer a entrada publica do

Paço à Sé a dar graças naquella Cathedral ao íli-

premo Author das felicidades
,
para o que fe erigi-

rão vinte arcos de mageftoíâ fabrica , em que os

naturaes , e Eftrangeiros com louvável emulação

quizeraõ moftrar a Suas Mageftades o goflo, com
que celebravaô as fuás auguftas vodas. Na tarde

do dia referi Jo às quatro horas baixarão Suas Ma-
geftades , e a Senhora Infanta D. Ifabel do Paço ao

pateo da Capella a entrar no coche Real
, que era

de huma magnifica fabrica , acompanhados de to-

dos os Officiaes das fuás Caías
,
Grandes, Prefiden-

tes dos Tribunaes
,
Fidalgos , e Miniftros , todos

veftidos de ricas galas , e ornados de preciofas joyas.

Seguio-íe o acompanhamento pela parte da Tanoa-

ria , em que fem precedência caminhavaõ os co-

ches dos Grandes precedidos dos Corregedores da

Corte , e mais Miniftros , e eftes dos Porteiros das

Maças' ,
Reys de Armas , Arautos , e Paííàvantes

com as fuás Cotas de Armas defte Reyno , e fuás

Conquiftas. Depois de todos os referidos coches

hiaõ os dos Eftribeiros mores 5 o primeiro, o da Se-

nhora
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nhora Infanta , em que naÔ hia o Eftribeiro mor de

Sua Alteza , o Conde de Pontével
,
por fer preciía

a fua aífiftencia no Senado da Camera , de que era

Prefidente : íeguia-fe atraz o do Eftribeiro mor da

Rainha D. Franciíco Mafcarenhas , e em ultimo

lugar o do Eílribeiro mor dclRey , D. Jofeph de

Menezes, que depois foy Conde deVianna, e lo-

go immediatamente os coches de refpeito com a

mefma preferencia. Seguia-fe o coche Real co-

berto cem as guardas dos Archeiros em duas alas

,

guiadas pelos Tenentes Belchior Rodrigues de

Aíattos , e Francifco Rodrigues de Almeida j mon-

tados em bons cavallos com cuftofos adereços , e

atraz do coche os Capitães das mefmas guardas o
Conde de Pombeiro D. Antonio de Caftellobran-

co , e D. Filippe de Soufa , montados em íbberbos

cavallos ajaezados com grande primor , e cufto

:

hum pouco diante do mefmo coche hiaô os Eí^

tribeiros Manoel Galvão , e Franciíco Banha , e os

Moços da Eftribeira , e logo quarenta Moços da

Camera de huma , e outra banda das portinholas

do coche Real, todos veftidos com bellas galas : de-

traz do coche das Mageftades , e das guardas mar-

chavaõ as Camereiras mores da Rainha, e Infanta,

a que fe feguiaÕ os coches das Damas , e Senhoras

de Honor da Rainha , e Infanta.

Tanto
,
que o coche Real chegou defronte

da porta de Santo Antonio , onde eftava o Senado

da Camera , o feu Prefidente o Conde de Pontével

JSÍuno
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Nuno da Cunha cie Ataide chegou ao coche com
os Vereadores , a faber : os Deíembargadores Joaõ
Coelho de Almeida

,
Ignacio do Rego de Andra-

de , Antonio da Coíla JNovaes, Francifco da Fon-

feca Sifnel , Sebaftiaõ Ruys de Barros , Francifco

Ferreira Bayaõ , o Eícrivaõ da Camera Antonio

Rebello , e os Procuradores da Cidade Miguel de

Mello , e Francifco Pereira de Viveiros , e os Pro-

curadores dos Mefteres , com todos os mais Offi-

ciaes , e Miniftros do Senado : e parando neíle lu-

gar o coche , o Doutor JoaÕ Coelho de Almeida,

hum dos Vereadores do Senado , a quem por mais

antigo tocou repreíèntar a Suas Mageftades em no-

me delle , e da Cidade , a alegria
,
que lhe cauíava

aquelle dia , de que íê havia íeguir a felicidade de

todos os feus VaíTallos , o executou em huma Ora-

ção muy bem feita , o que o povo applaudio com
alegres vivas. Acabada a arenga, oPrefidente ofíè-

receo a Suas Mageftades as chaves da Cidade em
huma falva dourada em nome do povo delia , EI-

Rey pegandolhe as tornou a entregar ao meímo
Prefidente.

Entrarão Suas Mageftades na Sé, onde o mef
mo Senado os recebeo com hum Paleo muy rico

,

em cujas varas pegavaõ o Prefidente , e Vereado-

res : eftavaõ à porta daquella Cathedral o Cabido

com o íêu Arcebifpo debaixo de rico Paleo com a

Reliquia do Santo Lenho
,
que Suas Mageftades ,

e Alteza adorarão , para o que íè poz huma alcati-

fa,
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fa , e almofadas
,
que os Repoíleiros trouxeraó no

acompanhamento j e o Marquez de Alegrete Ma-
noel Telles , Gentil-homem da Camera

,
que aííif-

tia de femana , accommodou a almofada para EU
Key ajoelhar, e o Duque de Cadaval D. Nuno a

almofada da Rainha, e o Conde de Val de Reys a

da Senhora Infanta. Feita a adoração
,
acompanha-

rão Suas Mageílades , e Alteza a Sacrofanta Relí-

quia até o Altar mor, onde eílava hum rico fitial,

em que Suas Mageftades fizeraÕ oraça5. Eftava o

Templo armado com a mayor grandeza , e cufto,

que íè pode imaginar j e cantados os Hymnos , e

Orações
,
que a Igreja coftuma em íemelhantes ac-

ções , voltarão Suas Mageftades pela mefma forma

pelo Terreiro do Paço , aonde fe recolheraõ entre

acclamações, e demonftrações feftivas de toda a Ci-

dade.

Segundo o coftume do Reyno íe continua-

rão as feftas , em que houve tres dias de Touros,

em que no primeiro toureou o Conde de Atalaya

D. Luiz Manoel de Távora, e no íègundo Dom
Lourenço de Almada , e no terceiro o Conde de

Villa-Flor D. Chriftovaõ Manoel , em que fobre a

deftreza dos Cavalleiros em primorofas fortes , íê

admirou a grandeza na exceíTiva comitiva de cria-

dos , com que cada hum cobrio o corro , ricamen-

te veftidos com excellentes invenções. Seguio-íè à

fefta dos Touros a de artifícios de fogo , que com
grande primor fe executarão por tres dias no mar,

Tom.VIL Rrr e na
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e na terra , feitos pela direcção do Conde da Ericei-

ra O. Luiz de Menezes , Vedor da Fazenda , em
queai a grandeza do animo competio com as ex-

cellentes virtudes , de que foy ornado. Ao mefmo
te.npo fe celebrarão em todo o Reyno os Auguf-

tos defpoíbrios de Suas Mageftades.

Foy efta uniaõ abençoada por Deos
,
porque

fobre a grande harmonia, em que viverão ditofamen-

te eftes Príncipes , a fecundidade da Rainha, a que

íe ajuntavao grandes virtudes , a faziaõ univerfal-

mente amada dos feus VaíTallosj porque defte Real

thilamo fe feguio a mayor ventura de Portugal.

No dia 30 de Agoílo
,
que fe compria hum anno

,

em que os Reys haviaõ ido à Cathedral de Lisboa,

renderlhe as graças daquella uniaõ , e pedirlhe a

mayor felicidade delia
,
que era a fuccefiaÔ , deu a

Rainha à luz hum Príncipe com grande fatikfaçaõ

dos íeus Vaíílillos
,
que em breves dias íentiraõ a

fua falta. Porém como aquelle naõ era o Prínci-

pe
, que Deos havia promettido para a perpetuida-

de da Monarchia Portugueza , em breve fatisfez os

votos de todos os' feus Vaílidlos
j
porque a Rainha

os eacheo de huma viva efperança , que Deos fa-

tisfez no dia 22 de Outubro do anno feguinte de

1689 com o Príncipe D. Joaõ ,
feguindo-íê depois,

com alguma interpolação, tres Infantes , e duas Li.

faiitas , como adiante veremos
,
gloriofo fruto deíle

Real thalamo
,
que com geral fentimento nao che-

gou a durar doze annos perfeitos , íèndo a pena del-

Rey inexplicável. Efta
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Efta continuada felicidade, que entaõ applau-

diaÔ os VaíTallos , fe fazia ainda mais eftimavel na

doce tranquillidade, e na fuavidade da paz , que por

tantos annos gozarão , ao meímo tempo
,
que na

Europa ardia em toda a parte huma fanguinolenta

guerra j e por efta cauíâ mereceo entaõ EiRey D.
Pedro o titulo de Pacifico , como diíTemos , nome

,

que os íêus VaíTallos repetiaõ com veneração.

Havia pouco
,
que refpirava Europa da cruel

guerra
,
que havia padecido

,
quando fuccedeo a

morte delRey D. Carlos II. de Caftella em o pri-

meiro de Novembro de 1700 , e aberto o Teu Teí^

tamento fe achou chamar à fucceííàõ da fua larga

Monarchia a Filippe de França
,
Duque de Anjou,

íêu fobrinho ,
que acclamado Rey em Madrid a

24 de Novembro , e entrando de poííè , moftraraô

entaõ os intereííès do noíTo Reyno fer conveniente

reconhecer efte Principe por verdadeiro poíluidor

daquella Monarchia , e nefta conformidade paííbu a

Portugal com o carader de Enviado D. Domingos
Cappecellatro , e na Corte de Madrid continuou

com o mefmo emprego Diogo de Mendoça Corte-

Real
,
que já havia annos

, que refidia nella por

Enviado Extraordinário delRey D. Pedro. Inte-

reíTava-fe na fua confervaçaõ ElRey ChriftianiíTi-

mo Luiz XIV. aquém chamarão o Grande, avô

delRey D. Filippe: e propondo à noíTa Corte hum
novo Tratado de alliança, o veyo finalmente acon-

feguir , e outro com Heípanha , e ambos fe aííina-

Tom. VII. Rrrii raõ
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raÕ nomefmo dia de 18 de Junho doanno deiyoi,

fendo hum dos artigos o auxiliar as noíl^s armas

com huma Armada ,
que defendeíTe o porto de Lif«

boa de alguma invaíao de inimigos , e fe feguraíTem

os noíTos mares , em virtude do que a 21 de Setem-

bro de 1701 deu fundo em Caícaes huma Efqua-

dra, que mandava o Conde de Chaternau, Vice-

Almirante da Armada de França , a qual fe compu-

nha de vinte e hum navios de guerra , de fogo , e

fetviço da Armada.

Entrou a Armada pela barra , falvando a nao

do General as Torres de S. Lourenço , S. Juliao, e

Belém
,
que lhe refponderaó com igual numero de

Memorias m.f. do Da- tiros. Tanto, que a Armada deu fundo no rio, o
que de Cadavam. Nu- Prefidettte Roville

,
que refidia nefta Corte com o

no, tom, .pag,
.

^^^^q.^^ Embaixador de França
,
pedio ao Secre-

tario de Eílado audiência de Sua Mageftade , di-

zendolhe , que o Conde de Chaternau defejava ir

à fua Real prefença
j
porque naõ queria executar

?.s ordens delRey Chriftianiííimo , íèm primeiro re-

ceber as de Sua Mageftade , como elle lhe manda-

va. Havia ElRey nefte dia fahido fora, e chegan-

do ao Paço à noite , íè avifou ao Embaixador de

França
,
que podia ir à audiência com o General

da Armada: foy efta audiência particular, efem as

ceremonias coftumadas. Entrarão às nove horas

da noite a preíença delRey
, que mandou cobrir

fomente ao Embaixador, e ElRey honrou muito ao

General com palavras de eftimaçaõ , dizendolhe a

muita,
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muita
,
que fazia da fua peííòa , e o quanto lhe fo»

ra grata a eleição, que delia fizera ElRey Chriftia-

iiiíTimo , e outras femelhantes attenções , com que

fahiraõ o Embaixador , e o General muy íâtisFeitos

da fua prefença. Ordenou-fe a Joaõ Rebello de

Campos, Corredor da Fazenda Real
, que difpu-

zeííè hum grande refrefco para a Armada , o qual

levou a 2Ó do referido mez , em tanta abundância,

que o General o mandou repartir por todos os na-

vios da fua Armada. A 5 de Outubro teve audi-

ência de Sua Mageftade para pôr na fua Real pre-

íènça os Cabos , Oííiciaes , e peílbas de mayor dií^

tinçaõ da Armada. Foy o General conduzido nos

coches do Embaixador de França , e os Officiaes

,

que vierao nos feus efcaleres , deíembarcaraÔ na

praya da Corte-Real. Eftava ElRey na caía coí^

tumada do Paço da Corte-Real , coberto , aíTiílido

dos Grandes , e dos íêus criados , todos no lugar

,

que lhe competia. Entrou o Conde de Chaternau

com cento e cincoenta Officiaes muy luzidos , e

depois de haver fallado a ElRey , lhos apreíentou

todos
,
que enchendo a cafa fizeraô hum circulo

:

ElRey honrou muito a todos com agradável pre-

fença , e eftava com o chapeo na cabeça
,
que nun-

ca tirou, e defpedidos, fatisfeitos da íua Real atten-

çaô , fe recolherão aos íeus navios.

Era o fim defta Armada íègurar o porto de

Lisboa de algum infulto da Armada Ingleza
,
que

governava o General Rook
j
porque fe tinha efpa-

Ihado 5
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Ihado , que os Inglezes íèntidos do noílo Tratado

com França emprenderiaõ alguma facção , fendo

ella a que déííè o primeiro avifo do rompimento.

O que deu motivo a determinarfe a defenfa de Lif-

boa , e a prevenir os Lugares maritimos da noííà

Cofta. Foy logo guarnecida a Cidade de Infanta-

ria , e Cavallaria , e encarregando-le o governo dei-

la a Generaes de grande valor , le diíiribuiraõ os

empregos na forma íeguinte. Na Ribeira defde a

porta do Conde de Cocuíim até Xabregas , o Con*

de de Atalaya Dom Luiz Manoel de Távora , do

Coníelho de Guerra ; da Ribeira até à Eoa vifta o

Marquez de Alegrete Manoel Telles da Sylva , do
Confelho de Eftado ; defte lugar até o Forte de

Alcantara o Conde de Alvor Francifco de Távora

,

do Confelho de Eftado. A Torre de S. Juliao da

Barra como mais importante , fe entregou ao Mar-
quez das Minas Dom Antonio Luiz de Souía , do

Coníelho de Guerra, juntamente com todos os For-

tes até o Paço de Arcos , e os mais
,
que fe feguem

até Cafcaes , com o governo defta Praça. Os For-

tes, que guarnecem toda a Marinha, íe encommen-

daraõ a Officiaes experimentados , e peííoas da pri-

meira grandeza. A Praça de Setuval foy governar

Ayres de Saldanha de Menezes e Soufa , e para

Peniche foy o Marquez de Niza D. Franciíco Bal-

thafar da Gama ^ do Confelho de Guerra. A Arma-
da Real íè entregou ao íèu General o Conde de

S. Vicente Miguel Carlos de Távora , de quem
era
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era Almirante o Conde do Rio Grande Lopo Fur-

tado de Mendoça.

Defia forte íe havia preparado Oporto deLif-

boa
, quando fe deu por certo , que a Armada In-

gleza, que governava o General Rook, fe recolhe-

ra ao Canal , havendo fomente expedido para fora

trinta navios
,
cujo deftino fe ignorava. O Gene-

ral Chaternau com efta noticia
,
juntamente com o

Embaixador, pedirão audiência a Sua Mageíiade,

que lha concedeo particular à noite , na qual lhe

reprefenraraÕ
, que era conveniente , que a Arma-

da
, que fe achava nefte porto, paílaííe ao de Cadiz

a unirfe com a do Conde de Elkees
,
para toma-

rem noticia do rumo
,
que haviaô íeguido os trinta

navios Inglezes
, que íè apartarão do Almirante

Rook j e que no cafo de íer neceííario
,
que elle

foíTe à altura das Ilhas dos Açores efperar as noííàs

frotas , o faria feguindo as ordens
,
que tinha del-

Rey de França para efte mefmo intento ; e que

também fe lhe conftafle , que os navios Inglezes ti-

veííèm tomado a derrota das índias de Hefpanha ,

determinava ir em feu feguimento
, ( e na verdade

efte era o intento
,
paílar às índias a conduzir os ga-

leoens com os cabedaes de Heípanha. )
ElRey lhe

reípondeo logo promptamente na mefma audiên-

cia , fem ter ouvido o Confelho de Eftado , dizen-

dolhe
,
que podia fahir com a fua Armada defte

porto quando lhe parecefle
,
porque na5 defejava

faltar a coufa alguma , em que ElRey de França ti-
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veííè conveniência ; e que aííim queria
,
que o Con-

de de Chaternau fizeíTe , o que foííè mais util àquel-

le fim. Tratou logo o General de pôr corrente a

Annada de tudo o que neceíTitava para íê fazer à

véla j e ultimamente pedio audiência o Embaixa-

dor de França para Chaternau fe difpedir , e agra-

decerem ambos a Sua Mageftade a urbanidade , e

grandeza , com que íe houvera com a Armada de

França nefte porto. Era o Duque de Cadaval con-

ferente do Embaixador de França, o qual lhe difle,

que a marinhagem da Armada Franceza neceííita-

va de algum tabaco de fumo , e que pedia a Sua

Mageftade lho mandaíFe dar no Eftanco pelo íèu

dinheiro , e que fiaíTe do Embaixador
, que aquelle

tabaco nao teria outro confumo , nem com elle íè

faria fraude à fazenda Real. Ordenou Sua Magef-

tade , que íè lhe déííè logo graciofamente por con-

ta da fua Real fazenda quinze mil arráteis de taba-

co
,
que íe mandarão pagar ao Contratador , e El-

Rey mandou ao General huma joya de muito va-

lor.

Defpedido o Conde de Chaternau , levou fer-

ro , e paíTando pela Capitania da Armada Portu-

gueza
, que eílava por cima de Belém , em que íe

achava embarcado o Conde de S. Vicente , Gene-
ral delia , a falvou com onze peííàs , e lhe refpon-

deo o Conde de S. Vicente com outras onze ; e

paíTando pela Torre de Belém lhe fez a mefma fal-

va, e a Torre lhe refpondeo igualmente j e fahindo

pela
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pela barra a 20 de Outubro do referido anno de

1701 Toy na volta de Cádis. Eftava ordenado nef-

te tempo a D. JoaÔ Diogo de Ataide , Meftre de

Campo de hum dos Terços da Guarnição da Cor-

te
, que fe achava embarcado

,
para que fahiííè a

correr a noííà Cofta com outro navio , que gover-

nava D. Luiz de Almada 5 e como D. Joaõ levaííè

ancora primeiro, que a Armada de França, naõ po-

dendo fahir naquella maré , deu fundo na bahia de

S. Joíeph : logo
,
que D. Joaõ paííbu a Torre

,
poz

no maftro da mezena a bandeira
,
que pertencia ao

feu pofto
j
quando paííbu a Capitania de França a

falvou D. Joaõ com onze peíías , e Chaternau lhe

relpondeo com outras tantas , e depois de terem os

comprimentos coftumados no mar de fe lhe agra-

decerem as íalvas , íè foraÕ de ambas as partes dimi-

nuindo os tiros , até que ficou a Capitania de Fran-

ça em tres 5 e unindo-felhe na outra maré o navio

de D. Luiz , foraõ ambos logo pela barra a correr

a Coíla. Nefta Armada íê embarcou huma gran-

de parte da primeira Nobreza.

No anno feguinte de 1702 em 15 de Julho

chegou ao rio de Lisboa em huma fragata de guer-

ra Ingleza o Principe Jorge Darmftad
,
primo com

irmaô da Rainha D. Maria Sofia , e dando fundo

defronte das Tercenas , na meíma tarde deíèmbar-

cou , e foy para cafa do Conde de Valdeftein , Em-
baixador de Alemanha , que já havia tido a fua au-

diência de defpedida , e morava eíle Miniílro nas

Tom.VIL Sss cafas
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cafas do Vifconde da Aííèca ,
que tem communica-

çaô com a marinha j e aíTim na porta
,
que tem pa-

ra o mar, defembarcou o Príncipe , e pedio audiên-

cia a ElRey
,
que foy fervido darlha no dia 29 às

dez horas da manhãa , aonde o conduzio o Conde

de AíTumar D. Joaõ de Almeida , Veador da Cafa

l\.eal , e o efperou no primeiro degrao da efcada do

Paço da Corte-Real. ElRey eftava na cafa de

dentro à em que dava audiência , c nefta eftavaÕ al-

guns Officiaes da fua Cafa , e alguns Grandes. Na
Camera deiRey fe achavaõ o Marquez de Marial-

va , feu Mordomo mor , e Gentil-homem da fua

Camera, que eftava deíemanaj o Marquez de Ale-

grete , Gentil-homem da Camera j o Conde de Vi-

anna , Eftribeiro môr , e também Gentil-homem da

Camera; o Duque de Cadaval
5 ejofeph de Faria,

que fervia de Secretario de Eftado , e entre eftas

peííbas na5 houve difFerença , nem preferencia de

lugares. Entrou o Principe de Darmftad conduzi-

do pelo Conde de Aííumar , e ElRey eftava en-

coftado no bofete, e naõ poz o chapeo na cabeça,

e lhe fallou com muito agrado , e quando íè defpe-

dio , ficou no mefmo lugar, em que eftava encofta-

do ao bofete. O Conde de AíTumar ficou na meí^

ma cafa em quanto durou a audiência , e o tornou

a conduzir ao mefmo lugar. A íua liteira entrou no

faguaõ da Corte-Real
;
porém as guardas nao lhe

pegarão nas armas. Era o Principe de Darmftad

muy addióbo às conveniências doEmperador, a quem
íèrvia

,
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íêrvia , e como EiRey naquelle tempo havia feito

a liga com França , e Hefpanha , os Miniftros def-

tas Cortes
,
que eraõ o Preíidente Roville , Em-

baixador de França , e o Enviado de Gaftella Dom
Domingos Capecellatro , reprefentaraÕ a Sua Ma-
geílade

, que na5 devia confentir na fua Corte

hum Principe totalmente oppofto às duas Coroas

de França , e Hefpanha , com quem Sua Magefta-

de eftava ligado ,
principalmente naõ tendo o Prin-

cipe negocio , nem intereíTe próprio
,
que o trou-

xeííè a Lisboa. Determinou EIRey mandarlhe

hum recado pelo Secretario de Eílado Jofeph de

Faria , que lhe diíleííè
,
que a conjuntura preíente

naô dava lugar à fua aífiílencia nefte Reyno , e

ainda que com muito pezar delRey , era preciíb

dizerlhe
, que íàhiíTe logo delle. O Principe de

Darmftad lhe refpondeo, que logo o faria , e a 16

de Agofto embarcou no navio Inglez, em que ti-

nha vindo , que eftava na bahia de Cafcaes , a que

íê ajuntou outro , em que tinha vindo D. Joaô Me-
thuwin

,
pay de D. Paulo Methuwin , Enviado de

Inglaterra
, que refidia nefta Corte , aonde já íèu

pay havia tido o mefmo emprego
,
que vinha re-

vertido de grandes poderes , e começou logo a ne-

gocear com taõ boa direcção
, que elle foy o pri-

meiro motor de entrar EIRey D. Pedro na grande

alliança
, que o Emperador havia feito com Ingla-

terra , e Hollanda , como adiante íè dirá.

No meímo anno entrou em Portugal pela Ci-

Tom.YII. Sss ii dadc
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dade de Miranda o Almirante de Caftella D. Joaõ
Thomas Henriques, e cami» hando em direitura a

Lisboa
,
parou no Lugar de Villa- Longa na Quin-

ta do Conde de Val de Reys , de donde eícreveo

ao Secretario de Eftado Mendo Foyos Pereira , di-

zendolhc ,
que por dependências particulares fuás

deixava a Patria , e paííàra a Portugal , com animo

de íê pôr aos pés delRey , e buícar o feu Real am-

paro. O Secretario lhe refpondeo com palavras ge-

raes aconíelhandolhe
,
que fícafle naquelle íitioj po-

rém elle lhe reípondeo ,
que naÕ tinha alli o neceí^

íârio para a fua familia ,
pelo que pí.í]ava a Bekm

para a Quinta
(
que entaõ era ) do Conde de S.

Lourenço , onde já fe achava parte do feu fato.

Publicou entaõ o motivo da fua refoluçaÕ
, que

nafcera, porque a Corte de Madrid o nomeara Em-
baixador Ordinário para refidir na Corte de Pariz,

contra o ufo daquella Corte
, que naÔ permittia,

que os homens da fua grandeza aceitaííèm, fenaÕ o
caracter de Embaixadores Extraordinários j e fendo

compellido a fazer huma coufa contra a fua peífoa,

e grandeza , le paííara a efte Reyno , e deixando o

caminho para França , tomara o de Portugal , e re-

mettendo pelo feu Secretario à Rainha de Caílella

todas as inftrucções , e papeis da fua Embaixada , o
defpedio da fua companhia , mandando-o para Ma-
drid. O Embaixador de Alemanha

,
que aqui lê

achava, tanto, que teve efta noticia, intentou per-

íuadir
,
que o Almirante vinha determinado a reco-

nhecer
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nhecer o Archiduque Carlos Rey de Caílella , e

foy a Villa-Loiiga incógnito a ver o Almirante 5 eí^

te lhe nau quiz tallar
,
refpjndendo ,

que íe preíii-

mira, que naquelle lugar fe havia de encontrar com
fua Excellencia , naõ viera por aqueíla eftrada. Ha-
via já o mefmo Embaixador tomado , e preparado

as caías de Manoel Lobo da Sylva a Santa Apollo-

nia
, publicando

,
que eraõ para o Almirante , e

mandandoihas ofíèrecer , naô as quiz aceitar j e no

dia 24 de Outubro do referido anno de 1702 che-

gou o Almirante a Lisboa , e foy poufar a Belém

na Quinta do Conde de S. Lourenço , onde depois

o vifitou toda a Corte. Havia trazido comligo a

íêu íbbrinho D. Pafcoal Henriques , filho herdeiro

de íeu irmão o Marquez de Alcaniças , o qual ou

foííè fug^erido pelo Almirante , ou por própria re-

íbluçaõ do mefmo Fidalgo , bufcou a cafa do En-

viado de Caftella
,
que aqui fe achava , e lhe diííè

,

que elle queria paííàrfe à obediência delRey Dom
Filippe , e Ceando em caía do Enviado

,
pedio efte

Miniftro aElRey D. Pedro o mandaííè fegurar até

Badajoz , e fe ordenou ao Corregedor do Crime do
Bairro Alto Crifpim Mafcarenhas , que o acompa-
nhaíTe até o pôr na Raya de Caílella , o que com
eífeito fe executou. Naô bufcou o Almirante ao

Enviado de Caílella , nem ao Embaixador de Fran-

ça , e teve audiência delRey. Achava-íe na gala-

ria o Porteiro da Camera , e entrando nella o Al-

mirante, íem que foíle conduzido por psíToa algu-

ma y
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ma , nem menos haver entrado a fua carruagem no

fagua5 do Paço , lhe diííe ,
que fe fua Excellencia

pertendia fallar a Sua Mageftade, daria recado ao

Gencil-homem da Camera
,
que eftava de femana

,

e refpondendolhe
,
que iíTo pertendia , deu o Por-

teiro da Camera recado ao Conde de Vianna , e el-

le lhe ordenou diíTeííè ao Almirante , qi.e Sua Ma-
geftade o efperava 5 e entrando ,

ElRey praticou

com elle o mefmo ,
que com o Príncipe de Darm-

ftad , eftando em pé encoftado a hum bofeíe , on-

de tinha o chapeo , e fallandolhe com muito agra-

do , íe defpedio. Na Cafa, que era a mefma já re-

ferida , eftiveraÕ o Conde de Vianna , Gentil-ho-

mem da Camera ,
que eftava de femana , o Mar-

quez de Alegrete , o Duque de Cadaval , o Secre-

tario de Eftado Mendo Foyos Pereira , e Jofeph

de Faria ,
que íêrvia por elle a dita occupaçaô. Te-

ve depois audiência do Principe , e Infantes , na

qual fe obíèrvou o mefmo , que na delRey por-

que eftavaõ em huma cafa immediata à antecame-

ra do quarto da Rainha , em que viviao , na qual

havia hum bofete com duas cadeiras de cada par-

te , e encoftados ao bofete , e cadeiras eftavaõ Suas

Altezas ; o Principe tinha à ília maõ efquerda os Se-

nhores Infantes D. Francifco , D. Antonio , e D,
Manoel ; de traz da cadeira do Principe eftava a

Condeííà de Pombeiro , Senhora de Honor , na au-

fencia da Marqueza de Unhão , Aya de Suas Alte-

zasj na caía affiftiraô fem preferencia o Duque Mor-

domo
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domo môr , e os Veadores de Suas Altezas , e o
Príncipe , e Infantes tinhaõ o chapeo na maõ. Na
meíiTia tarde foy o Almiranre à audiência da Rai-

nha da Grãa Bretanha D. Catharina
,
que eftava na

fua antecamera em eftrado , aííèntada em cadeira

debaixo do docel
j
acompanhavaõ-na da parte direi-

ta as Marquezas , Condeííàs , e muitas Senhoras, e

da parte eíquerda muitos Grandes, e Fidalgos, cem
a mefma ordem , e preferencia

,
que coftumaõ ter

na cafa delRey , e como a Rainha naõ havia de

mandar cobrir ao Almirante , naõ mandou cobrir

aos Grandes. Entrando o Almirante achou a Rai-

nha em pé encoíiada à cadeira , que ettava no ef-

trado debaixo do docel , e elle por obfequio quan-

do chegou onde eftava a Rainha, poz o joelho no

chaõ , e dizendolhe a Rainha
,
que naõ eftava aí^

fim bem , fe levantou , e faliou em pé defcoberto, e

a Rainha lhe refpondeo com igual agrado, que dií^

criçaÕ. Naõ tardou muito em íe dcfcobrir a de-

voção do Almirante ao Emperador Leopoldo , a

quem todo fe havia offerecido , como elle declarou

em hum Manifeílo ,
que entaõ imprimio , em que

vem as repoftas das Cartas do Emperador. Em
Caftella íè procedeo contra o Almirante , até que

por fentença foy condemnado à morte, e confífca-

dos todos os feus bens , e publicada a fentença no
Coníêlho Real de Caftella a 17 de Agofto de 1705.

Havia já o Emperador Leopoldo L feito huma li-

ga oííèníiva , a que chamarão a Grande ^AUiança ,

com
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com Inglaterra , e Hollanda , na qual depois entrou

Saboya , fendo o fim defta alliança meterem de poí^

fe da Monarchia de Hefpanha ao Archiduque Car-

los , fiiho fegundo do Emperador.

Convidarão os intereíTados da grande alliança

aEIRey D.Pedro a entrar naquelle Tratado, com
o qual lhe oíFereceraõ condições muy ventajofas à

noíla Coroa : e difcorrendo os Miniftros Portugue-

2es o eftado da Europa
, perfuadirao muitos a EI-

' Rey
,
que abraçaíTe as propofições

,
que lhe faci-

litavaõ os Miniftros
,

que tratavaõ efte negocio.

Eraô elles Carlos Ernefto , Conde de Valdeftein,

Embaixador do Emperador, D. JoaÕ Methwin , e

D. Paulo Methuwin feu filho, Miniftros de Ingla-

terra , e D. Franciíco de Schonomberg , Miniftro

de Hollanda
,
que todos refidiaô nefta Corte , e tra-

balharão efte negocio com grande cuidado. O
qual finalmente depois de debatido por huma , e

outra parte , fe reduzio a hum Tratado de liga of-

fenfiva entre o Emperador , e ElRey de Portugal

com as mais Potencias intereíladas na grande allian-

ça , o qual íè afíinou em Lisboa a 16 de Mayo de

1705 , em que foraõ Plenipotenciários por parte de

Portugal o Duque de Cadaval Dom Nuno Alvares

Pereira de Mello , o Marquez de Alegrete Manoel
Telles da Sylva , o Conde de Alvor Francifco de

Távora , o Secretario de Eftado Jofeph de Faria , e

o Secretario Roque Monteiro Paim , e da parte do

Emperador o Conde de Valdeftein , e no mefmo
dia
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dia íe afíínaraõ outros Tratados com Inglaterra , e

Hollanda da mefma liga , em que foraõ os Plenipo-

tenciários, de Inglaterra D. Paulo Methwin , e de

Hollanda D. Francifco Schonomberg , e de Por-

tugal os meímos referidos acima.

Pelo referido Tratado íè obrigou EIRey de

Portugal a fuftentar à fua defpeza íómcnte doze

mil Infantes , e três mil cavallos. E que para íe

formar hum Exercito de vinte e oito mil homens,

levantaria EIRey mais treze mil homens de gente

Portugueza , dos quaes Íeria5 onze mil Infantes, e

dous mil Cavallos , e feriaõ pagos pelos Alliados

,

para o que íè obrigarão a dar a EIRey Dom Pedro

hum milhão de patacas todos os annos em quanto

duraííè a guerra, o qual feria pago às mezadas,

tendo principio a fatisfaçao no rompimento da guer-

ra. E além dito milhão de patacas , fe obriga-

rão a dar quinhentas mil patacas para o apreílo do

Exercito , e mais coufas neceííàrias , as quaes íe

haviaô de entregar ao tempo da ratificação deíle

Tratado. Os Alliados íê obrigarão a porem neftc

Reyno para fervirem na guerra todo o tempo
,
que

ella duraííè , doze mil homens de Trepas Eílrangei-

ras veteranas , a faber : dez mil Infantes , mil Cavai-

los ligeiros , e mil Dragoens , todos armados , e pa-

gos à cuíla dos ditos Alliados , e que à mefma fua

defpeza mandariaõ hum trem de dez peíTas de arti-

lharia de bronze com tudo o que lhe pertenceííê,

excepto as mulas. E que juntamente com as armas

Tom.VII. Ttt para
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para os onze mil homens Poituguezes dos treze,

que fe haviaõ mandar levantar , viria outro trem de

dez pelFas de artilharia de bronze de calibre de doze

até vinte e quatro , o qual trem , e armas haviaõ de

ficar como próprias em Portugal , fem fe poderem

repetir , nem pedir o cufto delias. E para íèrvir na

primeira Campanha mandariaõ os Aluados pôr em
Portugal quatro mil quintaes de pólvora. E em
quanto duraílè a guerra , todos os annos poriao em
Portugal o mefmo numero de quintaes de pólvora

à fja cufta , antes que íe abriííè a Campanha. E
que com a gente Eftrangeira ,

que vieííè de íoccor-

ro, viriao dous Meftres de Campo Generaes, qua-

tro Generaes de Batalha ,
quatro Officiaes de Ca-

vallaria , dous Tenentes de Meftre de Campo Ge-
neral , dous Tenentes Generaes da Artilharia , doze

Engenheiros
,
quarenta Condeílaveis , dez Officiaes

de fogo , vinte Mineiros , todos pagos à cufta dos

Alliados. Com a declaração ,
que toda a gente

Eftrangeira
,
que os Alliados mandaííèm a Portu-

gal , eftaria naõ fó íbgeita ao mandado fuperior del-

Rey , mas também ao dos leus Generaes. E que

as Potencias marítimas fuftentariaõ nas coftas , e

portos de Portugal competente numero de naos de

guerra para as guardarem com íègurança dos inimi-

gos 5 e aííim também tendo-íê noticia , de que íe

pertendia fazer invafaÕ em algum dos portos de Por-

tugal , mandariaõ a elle numero de navios íliperior

aos dos inimigos. E fuccedendo fazer qualquer Po-

tencia
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tencia guerra nas Conquiftas de Portugal , e feus

Domínios , ou tendo-fe noticia , de que a intenta-

va fazer , dariaõ os Aliiados todos os navios de

guerra
,
que foííèm neceííàrios para poderem im-

pedir a tal guerra , o que fariaõ em quanto ella du-

raííè. E eftariaõ todos os navios de foccorro às or-

dens delRey para tudo o que lhe ordenaííè j e que

paflando às Conquiftas de Portugal , obedeceriao

ao que fe lhe ordenaííè da fua parte pelos feus Vice*

Reys , e Governadores nas ditas Conquiftas , e

Domínios. E também quando os navios de íbc-

corro das duas Potencias , em qualquer occafiaõ

,

ou qualquer cafo ,
que fe uniíTem com os de Portu-

gal , o Cabo da Armada , cu Efquadra Portugue-

za , íèria o que faria os finaes , e chamaria a Con-

felho
,
que fe faria na Capitania de Portugal , e do

que íê determinafl^ paííària as ordens pelo Cabo da

Armada , ou Eíquadra Portugueza , as quaes execu-

tariaô os Cabos dos navios auxiliares , cada qual na

fua Efquadra. E que íè naõ fariaô pazes , ou tre-

goas , fem coníèntimento reciproco de todos os Al-

iiados. E que o Archiduque Carlos viria a efte

Reyno a defembarcar com todos os foccorros , a que

os Aliiados íe haviaõ obrigado pelo referido Trata-

do , e fem que tiveft^m chegado a efte Reyno to-

dos osíbccorros, aftim de gente, como de navios,

nao feria ElRey de Portugal obrigado a romper a

guerra. Eque tanto, que o Archiduque chegafte

a efte Reyno , Sua Mageftade Portugueza o reco-

Tom.VIL Ttt ii nhe-
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nheceria, e trataria como Rey deHefpanha , aííini

como a poíTuira ElRey D. Carlos II. mas com de-

claraçaõ, que primeiro havia de conftar a EiRey
D. Pedro juridicamente, que o direito de fer Rey
daquella Monarchia eftava cedido , e transftrido na

peííba do Archiduque j e outras condições compre-

hendidas em vinte enove artigos. Houve mais dous

artigos fecretos pertencentes à mefma liga , nos

quaes o Archiduque íè obrigava ,
que aífim

, que

foíTè reveítido do direito de Rey de Heípanha , e

índias Occidentaes , cederia logo, e faria doação a

ElRey Dom Pedro das Praças de Badajoz , Albu-

querque ,
Valença de Alcantara na Província da

Eftremadura , e das Praças da Guarda ,
Tuy

, Bayo.

na , e Vigo no Reyno de Galliza , e todas eftas

Praças , Cidades , e Fortalezas , com o território de

cada huma delias in perpetimm para a Coroa de

Portugal 5 e o direito
,
que tinha , ou pudeííè ter às

terras fitas na margem Septentrional do rio da Pra-

ta, para que por aquella parte íè dividiíTem os Do-
mínios da America de huma , e outra Coroa. O
que tudo por hum artigo fecreto íêparado perten-

cente à liga íe corroborou , e depois o Archiduque

já reveílido da dignidade Real , com o nome de

Carlos III. os ratificou , como nelles fe continha.

Nefte tempo refidia nefta Corte com o cara-

der de Enviado da Corte de Madrid D. Domingos
Capecellatro , o qual com pouca reflexão entrou

em hum empenho , de que fahio muy mal. Suc-

cedeo
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cedeo ir a fua caía hum Caílelhano , ao qual por

ter com elle humas razoens , ou por outro motivo

premeditado , o prendeo em íua caía , e a poucos

dias de prezo, em huma noite o mandou violenta-

mente embarcar em lium navio Francez ; íâbido

efte caio , e também
,
que hum criado Portuguez

havia fido o que por fua ordem levara o Caílelha-

no a embarcar , foy o dito criado prezo na Torre

deBeiem. O Embaixador de França o Píefidente

Roville íe interpoz para compor efte caio , dizen-

do ao Duque de Cadaval , feu conferente
, que pe-

dia a Sua Mageftade íè naÕ queixaíTe a ElRey de

Caftella , como determinava
5
porque o Enviado

reporia o Caílelhano outra vez em Lisboa , e que

rogava a Sua Mageílade mandaíTe íbltar o criado

do Enviado. Refpondeo-íeihe
,
que a queixa a El-

Rey Catholico Sua Mageílade a íurpenderia , e que

o criado do Enviado feria íolto quando o Caílelha-

no foíTe repoílo
j
porque do contrario correria a

mefma fortuna
,
que o Caílelhano , e que Sua Ma-

geílade fufpendia o Enviado de poder ir à fua pre-

íença em quanto fe na6 repunha em Lisboa o Caí^

telhano. Eíla repoíla poz em grande conílerna-

çaÕ ao Enviado ,
porque correo ballante tempo na

diligencia de fe bufcar o Caílelhano. Ultimamen-

te antes
,
que eíle chegaííè a Lisboa , em 1 5 de No-

vembro de 1705 efcreveo o Enviado ao Secretario

de Eílado dizendolhe
,
que ElRey íeu amo o man-

dava recolher , e retirar da Corte
,
que pedia a Sua

Magef-
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Magcftade o mandaííè fegurar até à Praça de EI«

vas , aonde efperaria
,
que chegaííè a Badajoz o

Enviado de Portugal
,
que efiava em Madrid

, pa-

ra que hum , e outro fe recolheílem às íuas Cortes.

ElRey D. Pedro íèm dar audiência ao Enviado

,

nem lhe mandar dar a joya coftumada
,
pelo atten-

tado ,
que havia commettido contra as Leys da

hofpitalidade , naô quiz faltar em o mandar fegurar

até Elvas , e foy com elle o Ajudante da Cavalla-

ria Joaô Pereira Fidalgo com trinta Cavallos. Pou-

cos dias antes do Enviado partir , o Caílelhano

,

que elle havia prezo, e remettido a Caílella , che-

gou voluntariamente a efta Corte a cafa do Almi-

rante
,
que mandou dizer ao Secretario de Eftado

,

que em íua cafa eftava o homem
,
que o Enviado

prendera. Tanto
,
que efte teve noticia da chega-

da do homem , bufcou ao Secretario de Eílado , e

lhe diíTe
,
que o Caftelhano

,
que elle eftava obriga-

do a repor , íè achava em caía do Almirante , e que

affim pedia fe lhe mandaííè foltar o feu criado
j
po-

rém naô íè lhe refpondeo , e o Enviado partio para

Elvas , e depois foy folto o feu criado , que eííava

na Torre de Belém. Nefte mefmo tempo fe efcre-

veo a Madrid ao Enviado Diogo de Mendoça Cor-

te-Real , que íè recolheíTe a efte Reyno. Poucos

dias depois de lhe chegar efta ordem a Madrid, hu-

ma noite entrou em cafa do Enviado hum Alcaide

de Corte , e lhe diííè
, que fe abftivcííè de fahir fo-

ra , e com eíFeito o deteve em caílj j e dando conta

DÍ020
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Diogo de Mendoça por hum ExpreíTo , o Conde
das Galveas, Governador das Armas da Provinda

de Alentejo , mandou pôr guardas , e fentinellas ao

Enviado , mandandolhe dizer
,
que naõ tinha ou-

tros Alcaides de Corte, com que poder guardar

ao Enviado j
porém efte quiz tomar como obíequio

as guardas , que erao reclufaÕ. Achava-íè nefta

Corte já por Embaixador delRey de França o Mar-

quez de Cbâteauneuf
,
que quiz com muita prudên-

cia moílrar
,
que a Corte de Madrid naõ procede-

ra contra o Enviado Dioo[o de Mendoca Corte-

Real
,
porque como eílando taõ próximo o rom-

pimento da guerra entre as duas Coroas de Portu-

gal , e Caftella , tendo ElRey Catholico noticia

,

que o povo íè alterava contra o Enviado Diogo de

Mendoça , o mandara guardar , e fegurar. Final-

mente a 15 de Dezembro do referido anno entrou

em Elvas o Enviado Diogo de Mencoça , e o En-

viado D. Domingos Capecellatro paíTou a Bada-

joz.

Em quanto iílo paííàva em Portugal , fe apref-

fava na Corte de Vienna a jornada do Archiduque,

para o que o Emperador íeu pay o ftz acclamar

Rey de Hefpanha , e dos mais Domínios perten-

centes àquella Coroa a 12 de Setembro de 1705,

com o confentimento das Potencias intereííadas na

grande alliança. Eaílim com o nome de Carlos 11 í.

Rey de Caftella fahio da Corte de Vienna, e paf-

fando a Hollanda , embarcou em huma Armada

,

que
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que o3 Alliaílos tinhao prompta para nella paílar a

Portugal com os foccorros
,
que fc haviaõ eftipula-

do no Tratado , de que fizemos mençaÕ. A 7 de

Março em huma feíla feira do anno de 1704 ama-

nheceo fobre a barra de Lisboa a Armada Ingleza

,

e Hollandeza , de que era Almirante o Cavalleiro

Jorge Pvook : entrou toda junta por achar vento

,

e maré , e foy lalvada tres vezes com toda a artilha-

ria das Torres, e Fortalezas da marinha, por onde

paííou , obíervando-íè em cada huma das íiílvas co-

jWcmorias do Duque Ihcrfe 3 bandeira. A Capitania naô refpondeo a

m. ffti^^xi pag- 2 "cr^huma das ditas falvas em quanto naô deu fun-

do , o que fez defronte de Pedrouços , e entaÕ fal-

vou com huma andaina de artilhai ia de eftibordo,

e outra de bombordo j e tanto, que a Capitania deu

fogo à primeira peííà
,
poz huma bandeira no eA

tais do maílo grande por final à Armada , a qual

logo toda falvou , e continuando a falva juntamen-

te por toda a Armada , fez huma fermofa , e agra-

dável vifta pelo bem compaíTado , com que todos

os navios íeguiraõ a Capitania. Achava-fe nefta

Corte o Marquez de Châteauneuf , Embaixador de

França
, que havia fido teílemunha dos grandes

apreftos
, que íè haviaÕ feito para receber o Archi-

T ' duque , de que íê naÕ deu por entendido , e de

novo propoz huma neutralidade para o Reyno de

Portugal , de que pedia a repofla no termo de quin-

ze dias 5 nefte negociado gaílou algum tempo, até

que chegando a dar fundo a Armada Ingleza ,
que

condu-
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conduzia a ElRey Carlos III. havendo tido audi-

ência de defpedida
,
partio de Lisboa no dia 8 de

Alarço
,
paílando o Tejo a Aldea-Galega para vol-

tar a Pariz por Heípanha.

Eftava ajuftado o Ceremonial , que íe havia

de praticar naõ fó entre ElRey Carlos III. e EI-

Key D. Pedro II. mas entre huma , e outra Cor-

te , de modo
,
que regulada a forma , naÕ pudeííè

haver diíTabor de nenhuma parte. Neila conformi-

dade o Conde de Villa-Verde , Vedor da Fazendar

da repartição da Marinha
,
foy logo no mefmo dia

a bordo da Capitania , e oíFereceo ao General da

parte delRey feu amo tudo o que pudeííè neceííi-

tar para a fua Armada
,
que promptamente íè lhe

daria nos Armazéns delRey j e paííàndo a ver a El-

Rey Catholico, o recebeo na fua Camera em pé,

e defcoberto , e deípedindo-íè , o General o acom-

panhou até o portaló com grandes cumprimentos

de huma , e outra parte.

Encarregou ElRey ao Marquez de Marialva,

íèu Gentil-homem da Camera , que fervia de feu

Mordomo mor , a quem por efte exercicio tocava

cumprimentar da fua parte a ElRey Catholico , e

ao Duque de Cadaval , Mordomo môr
, que fora

da Cafa da Rainha fua mulher , e fe coníêrvava a

mefma Cafa no ferviço de Suas Altezas
,
que foílè

da parte da Rainha da Graa Bretanha, fua irmaa,

e do Principe do Brafil , e dos Senhores Infantes,

feus filhos , a dar a boa vinda a ElRey Carlos. Po-

Tom.VII. XJuu rém
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rém o Marquez de Marialva íê deteve tanto
, que

entendendo o Duque , que já teria feito a fua com-

miíTaõ , embarcou em hum bargantim acompanha-

do do General de Batalha Diogo Luiz Ribeiro, e

Triftaõ de Mendoça, Tenente General daCaval-

laria da Corte , e em outro bargantim hia hum gran-

de numero de Officiaes de guerra. Chegou já de

noite , e o General o elperou ao portaló , e o condu-

zio acima. Entre as pontes eftava o Príncipe de Li-

chtenftein
,
Ayo , e Mordom.o mor delRey D. Car-

los ,
que o conduzio até a primeira Camera , dizen-

dolhe
,
que hia dar recado a ElRey Catholico. En-

trou o Duque na íêgunda Camera , em que eftava

ElRey fó , em pé , e defcoberto , e tanto
,
que o

Duque lhe fez a primeira reverencia , deu ElRey
huns paíTos largos a recebello quafi até o meyo da

Camera , e deulhe o Duque o recado , que levava

:

o primeiro foy o cumprimento da Rainha da Graa

Bretanha D. Catharina , viuva de Carlos IL Rey
daquella Coroa

,
querendo ElRey D. Pedro

,
que

precedeííè ao Principe , e defte foy o fegundo , e o

terceiro da parte dos Infantes. Depois delRey Ca-

tholico haver refpondido aos referidos cumprimen-

tos , o Duque fez hum da fua parte , a que ElRey
refpondeo com grande benevolência j e tanto

, que

o Duque fez a reverencia para voltar, ElRey deu

outros paííos , como na entrada , e o Principe de

Lichtenftein o acompanhou até o lugar , em qiíe 6

havia recebido, e na meíma forma o General da Ar-

mada.



da Cafa %eal Tortug. Liv. Vil. $lj

mada. O Marquez de Marialva chegou à Capi-

tania às onze horas da noite em hum bargantim , e

outro, em que hiaõ osfeus criados, a tempo, que

ElRey Catholico eftava já recolhido , e voltou fem

lhe dar recado , o que fez no outro dia ,
que era

Sabbado.

No Domingo , que fe contavaÕ 9 de Março

,

levou ferro a Capitania Ingleza , chamada a Real

Cat/iarma, em que vinha ElRey Catholico, eveyo

dar fundo defronte da Corte-Real , íendo falvada

de todos os Fortes da Marinha por onde paííòu

,

na mefma forma ,
que o fízeraõ as Torres , e mais

Fortes na entrada da barra. Tanto que deu fun-

do, mandou ElRey Catholico ao Príncipe deLich-

tendein , feu Ayo , e Mordomo môr , a cumpri-

mentar a ElRey , e darlhe o pezame da morte da

Infanta D. Thereía fua filha
,
que a 16 de Feverei-

ro morreo de bexigas , poucos dias antes de cum-
prir oito annos. ElRey o recebeo na ília Camera
ío, e defcoberto, e havendo-o tratado com grande

benignidade , voltou com a repofta para a Capita-

nia. Na hora , que fe havia aííèntado, fahio ElRey
do Paço da Corte-Real

,
( entaô andava a Corte de

luto pela morte da Senhora Infanta D. Therefa , o

que ElRey fufpendeo nefta occafiaô , ordenando

,

que toda a Corte veftiííè de gala por tres dias , e

depois também aliviou o luto
, permittindo

,
que

veftiífe de pano branco forrado de preto
,
que nao

foííè íêda ) e ornando-fe ElRey da fua natural ga-

Tom.VII. Uuu ii lhar-
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lhardia, brilhavaõ com ventura os adornos. Hia vef-

tido em corpo com cafaca de veludo cor de prata,

forrada de íeda adamafcada cor de fogo , totosns

do mefmo veludo , veília de veludo cor de fogo,

forrada da mefma íeda ,
calções do mefmo

, meyas

da cor da veftia ,
çapatos negros com íivellas de dia-

mantes , no chapeo centilho , e prizaõ , e o habito de

Chrifto, tudo de diamantes de hum grande valor.

Hia acompanhado de toda a Corte , e das peííoas a

que he permittido acompanhar aos Reys em íème-

Ihantes occafioens , todas veftidas como elle , íè-

gundo a Pragmática , mas com grande luzimento

,

e defpeza 5 e vindo pelo paíTadiíTo do Paço da Cor-

te-Real para o do Forte, defceo à ponte, que íè

tinha fabricado do Forte até o mar.

Havia ElRey encarregado a obra deíla pon-

te a D. João da Cofta, III. Conde de Soure, íeu

Provedor das Obras , em quem concorriaô excel-

lentes partes
5
porque era naturalmente animado de

hum efpirito generoíb , e com huma adlividade taô

viva , que nenhuma couía lhe parecia diílicu!toíâ

poder executar j e aííim o feu cuidado em breves

dias fez conftruir da parte do mar hum magnifico

efpaço com huma Cúpula , ou Domo, tao bem ex-

ecutada pelos primores da arte
,
que era de agradá-

vel vifta 5 no fim, aonde fazia principio a entrada da

ponte , era dourada , e pintada com grande primor

,

e guarnecida com Eftatuas , e Inícripções próprias

do aíTumpto, O pórtico por onde íè entrava no íã-

guaõ
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guaÕ do Forte era também de admiráveis talhas ma-
gnificamente dourado , e pintado. Era efta ponte,

ou tranfito do mar para o Paço
,
eípaçofa , e a m

tanta largura , e proporções gecmetricas
,
que fem

confufaõ , nem embaraço , antes com boa ordem,

coube todo o grande acompanhamento de Sua Ma-
geftade. A guarda dos Archeiros na fórma coftu-

mada eftava por hum, e outro lado , e na ultima ef-

cada, aonde batia o mar, eflava obargantim Real,

e por huma , e outra parte os bargantins para os

Grandes , Officiaes , e mais peííòas
,
que acompa-

nhavaÔ a ElRey.

Entrou Sua Mageftade em hum bargantim

todo ornado de huma bella talha dourada com a

Camera guarnecida , e toldo de tela encarnada , e

por dentro na mefma fórma com duas cadeiras da

mefma téla, com vinte e quatro Remeiros vertidos

degrãa guarnecidos de prata , e o Eftandarte Real

foberbamente bordado. Ao entrar ElRey no bar-

gantim , o Conde de Villa-Verde , a quem pelo lu-

gar de Vedor da Fazenda da repartição da Mari-

nha tocava a preeminência de dar a maõ a Sua Ma-
geílade

,
cumprio com aquella ceremonia tendo o

melhor lugar. Entrarão no bargantim o Duque D.

Jayme, genro delR ey
, que ainda naô era do Con-

íelho de Eílado , e poucos mezes depois lhe fez El-

Rey efta m.erce 5 o Duque de Cadaval íêu pay j o

Marquez de Alegrete Manoel Telles da Sylva

,

Gentil-homem da Camera , ambos do Coníelho de

Eílado
5
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Eftado ; Dom Antonio Pereira da Sylva ,
Bifpo cie

Elvas , Secretario de Eftado , e nao fe acharão mais

Confelheiros de Eftado nefta occafiaô por eftarem

impedidos ; o Marquez de Marialva D. Pedro de

Menezes , Gentil-homem da Camera , que fervia

de Mordomo môr na menoridade do Conde de San-

ta Cruz D. Martinho Mafcarenhas 5 o Conde de

Vianna D. Jofeph de Menezes, Eftribeiro mor, e

Gentil-homem da Camera
,
que eftava de íèmana 5

e Alvaro de Soufa e Mello , Porteiro môr. Afíim

,

que ElRey íe embarcou no bargantim Real , os

Grandes , e Officiaes da Caía entrarão nos bargan-

tins , e efcaleres
,
que eftavaõ promptos , íèm que

houveííè precedências , e em cada huma das refe-

ridas embarcações eRava hum Capitão de mar, e

guerra , ou Tenente das naos da Coroa. Todos
os bargantins eftavaõ toldados de varias íèdas com
os Remeiros veftidos de encarnado : o mar eftava

todo coberto de barcos , e diverfas embarcações,

que faziaõ huma fermofa vifta , e pelas bordas da

marinha grande numero de povo , íbando de todos

os navios huma harmoniofa confufaõ de inftrumen»

tos , e trombetas.

O Conde Vedor da Fazenda mandou ao Pa-

traõ môr fízeííè vogar o bargantim Real , e o meí^

mo fizeraõ todos os de mais eícaleres , que acom-

panhavaõ a ElRey
, que havia pouco antes orde-

nado ao Conde
, que mandaíTe ferrar o Eftandarte

Real, e ferrado elle pelo Patrão môr, arreou a Ca-

pitania
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pitania a bandeira , largando ao meímo tempo im-

menfidade de flâmulas pelas vergas , e eníarceas do

navio ,
que ficou com bella viíia. Tanto

,
que o

bargantim Real chegou àefcada, que na Capitania

mandara pôr o Conde de Vilia-Verde , fobirao di-

ante todos os que acompanhavaÕ a El Rey, fican-

do fó detraz o Conde de Vianna , Gentil-homem

da fua Camera
,
que eftava de íemana , e o Conde

de Villa-Verde deu a maõ a ElRey ao íobir da ef-

cada. No portaló da banda de dentro eftava El-

Rey D. Carlos III. acompanhado da fua familia
;

e aííim, que íê aviftaraÕ os Reys, federaõ os bra-

ços , e com hum breve cumprimento íobiraõ aci-

ma
,
ElRey Catholico deu íèmpre a maõ direita a

EIRey de Portugal , e também a porta, e a melhor

cadeira. Entrarão as Mageftades na Camera , em
que naô havia mais

,
que duas cadeiras , e hum bo-

fete coberto com hum pano j a em que ElRey íè

íèntou, lhe chegou o Conde de Vianna, íêu Gentil-

homem da Camera , a delRey Catholico o Prínci-

pe de Lichtenftein íêu Ayo , e Mordomo môr j e

depois de eílimarem ambas as Mageftades recipro-

camente a occafiaõ daquella vifta , e uniaõ , difpa-

rou a Capitania toda a artilharia , e todos os mais

navios da Armada feguirao a falva: acabada ella,

deu o Conde de Villa-Verde , Vedor da Fazenda,

recado ,
que o bargantim eftava prompto. Levan-

taraÕ-fe os R.eys , e pelo meímo caminho
,
porque

haviaõ ido, chegarão ao portaló, e fazendo ElRey
cumpri-
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cumprimento ao Catholico para que paííàíle pri-

rneiro , o fez aííím , e na eícada , que defcia para o

bargantim, lhe deu o Conde de Villa-Verde a ma5,

e fazendo omeímo aElRey de Portugal, entrarão

os Reys no bargantim Real , e o de Caftella fe aí^

íêntou à maõ direita. O Conde de Villa-Verde

mandou vogar o bargantim , e largar o Eftandarte

Real , e em quanto os Reys eftiverao no mar , naô

largou a Capitania Ingleza a ba^ideira ,
que havia

arreado. Entrarão no bargantim Real de mais das

peílbas , que haviaõ acompanhado a ElRey , os

Principes de Lichtenftein , o de Darmftad , o Al-

mirante de Caftella , e o Conde de la Coríâna. No
bargantim Real nem à ida , nem à volta houve dif-

ferença de lugares entre os Grandes , nem preferen-

cia, e todos forao em pé. Tomara5 os Grandes,

e mais Senhores da Corte os feus bargantins , e efca-

leres , e vieraõ íeguindo o Real. O Príncipe , e

os Senhores Infantes D. Francifco , e D. Antonio

,

acompanhados dos íeus Officiaes , e alguns Gran-

des, deíceraõ do Paço, e vierao pela ponte aomeí^

mo tempo
,
que os Reys deíêmbarcavaõ. As trin-

cheiras , que defde Xabregas até o Forte de Alcan-

tara eftavaô guarnecidas de Infantaria , derao tres

cargas, e juntamente toda a artilharia. Chegarão

Suas Altezas, e fazendo primeiro cortezia a ElRey
íeu pay , a fízeraõ a ElRey Catholico, a quem fíg-

nificarao o contentamento , que tinhaõ da fua che-

gada , e da fua prefença , a que ElRey reípondeo

cem
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com igual ceremonia , e attençaõ. Deu ElRey de

Portugal a maõ direita ao deCaílella, e a efquerda

ao Príncipe feu filho , e feguiac-íe os Infantes D,
Francifco , e Dom Antonio : fobiraô para o Paço

,

cobriraõ-fe os Reys, Principe , e Infantes , e man-

darão cobrir os Grandes de hum , e outro Reyno,
e o fizeraõ o Almirante , os Píincipes de Lichten-

ílein , e de Darmílad, e na6 houve no acompanha-

mento preferencia. Por huma , e cutra banda da

ponte eHava a guarda dos Archeiros , e as portas

entregues aos C-apitaens da Guarda , e Tenentes

delia. Paííaraõ Suas Mageílades , e Altezas pela

íàlla dos Tudefcos j os Terços
,
que eftavaõ forma-

dos no Terreiro a cars^o de Diopo Luiz Ribeiro,

deraõ tres cargas de mofquetaria ; e fobindo pela

efcada principal, foraÕ parar à Tribuna da Cr<pclla

Real. Deitoulhe agua benta o Bifpo Dom Fr. Jo-

íèph de Lencaílre ,
Capellaõ mor, e Inquifidor Ge-

ral
,
primeiro a ElRey Catholico

,
logo a Sua Ma-

geftade , ao Principe , e aos Senhores Infantes D.
Francifco, e D. Antonio. Tirou o Cap ellaõ môr
o fitial , e correrão as cortinas os dous Sumilheres

Nuno da Cunha de Ataide , cue depois fuccedio

nos mefmos lugares , e no de Cardeal , e D. Jofeph

de Almada. Ouvirau Suas Mageílades o Te Daim
de joelhos cantado pela Muíica da Capella , e cfla-

va5 na Tribuna as cadeiras poRas nefta ordem : à

maõ efquerda dadelRey de Caftella , a delPvey de

Portugal, à Tua maõ efquerda a do Principe, e tam»

Tom.VII. Xxx bem
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bem à ília efquerda a do Infante D. Francífco , e

em ultimo a do infante D. Antonio. Detraz da ca-

deira delRey Catholico fe poz o Principe de Lich-

tenílein , da delRey de Portugal o Conde de Vi-

anna, da do Principe, Fernão de Soufa , Védor da

Cafd Real , da dos Infantes eftavaõ Gaítaõ Joíeph

da Camera Coutinho , e D. Jofeph de Menezes, os

quaes havia5 chegar as cadeiras quanHo as Mageí^

tades, e Altezas, fe houveílem de aííentar, e efta

mefma ordem fe obfervou todas as vezes , que os

Reys , e Suas Altezas fe ajuntaraõ na Tribuna.

Acabado o Te Deiim , fe levantarão os Reys , e

Suas Altezas , e íè encaminharão à Camera do quar-

to
,
que eftava preparado , e foberbamente adereça-

do para ElRey Catholico. Na Camera havia cin-

co cadeiras poílas na forma referida , mas a do Prin-

cipe chegou-a o Duque de Cadaval. Acabada a

viíita fe recolheo ElRey , e Suas Altezas ao Paço

da Corte-Real pelo paííàdiííb , acompanhados de

toda a Corte. Naquella noite houve luminárias , e

nas duas feguintes, com falvas de artilharia das Tor-

res , e Fortes, que guarnecem a Cidade. Sufpende-

raô-fe os Tribunaes por tres dias , ordenando El-

B.ey, que foílem à preíênça delRey deCaílella a

felicitaremno da fua vinda , e entrarão aíTim como
chegarão fem guarda, nem ordem , nem precedên-

cia , e foy o primeiro
, que entrou , o Senado da

Camera , e o ultimo a Cafa da Supplicaçaô.

Havia-fe aíTcntado, que as Mageftades Portu-

gueza,
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gueza , e Catholica , o Príncipe , e o Senhor Infan-

te D. Franciíco haviaô de cear juntos em publico
5

e aííim à hora determinada voltou ElRey com o

Príncipe , e Infante , centrando na Camera delRey

Catholico, fahiraõ todos para a mefa : o Conde de

AíTumar, Veador da Cafa delRty
,
que tinha fido

nomeado para aífiftir a EIRey Catholico, ordenou

aos Moços da Camera foíTem bufcar as iguarias , e

depois de feita a ceremonia da prova , deu recado

às Mageftades, e póftos os Reys , e Principes à me-

ia , antes de íè aííèntarem , no topo da banda , aonde

eílava EIRey Catholico, benzeo a mefa D. Pedro

de Soufa , Dom Prior de Guimaraens , Sumilher da

Cortina
,
por impedimento do Capellaõ môr. D.

Pedro Alvares da Cunha, Trinchante daCaíIi Real,

fez àmefa o feu officio , e a EIRey Catholico íer-

vio o Ccnde de Althen , feu Gentil-homem da Ca-

mera. Mandou EIRey de Portugal cobsir osGran*

des , e em quanto durou a mefa , os Muficos da

Capella Real em huma caía feparada cantarão mui-

to fuavemente. Acabada a meia , o mefmo Sumi-

lher poRo nolugar referido, foy dar graças aDeos,

e em quanto o fez , Suas Mageftades , e Altezas, eí^

tiveraÕ em pé, e acabadas as graças , fe recolherão,

e tornarão com EIRey de Caílella até a fua Ca-

mera , e alli fe defpediraÕ: ElP*.ey Catholico fahio

com Sua Mageftade , e Altezas até a caía de fera
,

e rogandolhe EIRey
,
que íicaííè, ofcz , e Sua Ma-

geítade com feus filhos fe recolheo para o Paço

Tom.VII. Xxxii da
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da Gorte-Real
, acompanhados na forma coíluma-

da.

No dia feguinte, que era legunda feira lo de

Março
,
foy Eliley D. Pedro acompanhado de to«

da a fua Corte v ifuar a ElRey Carlos
,
que o veyo

efperar na terceira cafa da Camera do Paço , em
que eílava, e fempre ElFvey de Portugal lhe deu a

porta, e a melhor cadeira, porhuma convenção,

que íe havia aííèntado entre o Duque de Cadaval,

e o Almirante de Caftella , e havia fido firmada por

ambos em nome de feus Senhores. Neila fe decla-

rava ,
que em todas as partes deíle Reyno , teria a

preferencia EiRey Catholico
j
porque também eni

todas as partes do feu Reyno , elle daria o melhor

lugar a ElRey de Portugal. Entrou eRe na Came-
ra delRey de Caftella, onde os criados década hum
lhes chegarão as cadeiras na forma

,
que fe havia de-

terminado ; a cafa íe deípejou , e depois de breve

tempo , Sua Mageftade Portugueza íe levantou , e

Sua Mageílade Catholica veyo com elle até fahir

da cafa , em que lhe tomou a vifita , que era aonde

tinha a fua cama ; e depois de paíTar a porta para a

fegunda caía
,
ElRey rogou a ElRey de Caftella ,

que fe deixsíJè ficar, e aílim o fez. No outro dia

foy ElRey Catholico ver a ElRey ao Paço da Cor-

te- Pceal acompanhado da fua familla , e o veyo eí^

perar a terceira cafa acompanhado de toda a Cor-

te , e voltarão para a em que tinha a cama , aonde

fó entrarão os criados, que chegarão as cadeiras,

obfer-
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obíervando-íè omefmo ceremonial em tudo, como
na vifita paííàda. Nelle mefmo dia foy o Príncipe

com os Senhores Infantes vifitar a ElRey Catholi-

co , e fahiraõ do Paço da Corte-Real pelo paíTa-

diííò, acompanhados dos Officiaes da Caíli , e dos

Grandes, e nefta vifita praticarão com EIEley Ca-

tholico o mefmo , que havia praticado ElRey íeu

pay com o mefmo Monarcha. ChegaraÕ-lhe as ca-

deiras ao Principe o Duque de Cadaval , e aos In-

fantes os íêus Veadores ; e porque fuccedeo decla*

rarfe
,
que havia bexigas no Paço da Corte-Real

,

jantarão Suas Altezas nas cafas do Arco, que cha-

ma 5 do Ouro , de D. Antonio da Cofta , Armeiro

mor , e à noite le recolherão à Quinta de Alcan'

tara acompanhados do Duque , feu Mordomo mor
e de Gaftaõ Joíeph da Camera Coutinho , feu Vea
dor.

Neíle mefmo dia o Almirante Rook mandou
a terra o Contra-Almirante Dilkes para cumprimen»

tar a ElRey da parte da Rainha Anna da Grãa
Bretanha j e foy levado à audiência por D. Paulo

Methwin: ElRey orecebeo com agrado, e defpe-

dido, teve depois audiência deiRey Catholico. Te-
ve também audiência delRey o Duque de Schom-
berg , General das Tropas Tnglezas, que haviaõ de

fervir nefte Reyno , e lhe aprefentou a Milord Porí-

more , e todos os mais Generaes , e Officiaes da«

qiiella Coroa , que acharão em ElRey huma doce

benignidade , de que ficarão muy fatisfeitos»

No
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No dia leguinte , que era o de 1 2 de Março

,

mandou ElRey D. Pedro hum Gentil-homem da

Camera faber como tinha paíTado ElRey Catholi-

co. O Camerifta entrou na fua Camera , e eílan-

do ElRey Catholico em pé, edefcoberto, lhe deu

o recado , e recebeo a repoíla. Seguio-fe outra vi-

fita com a mefma formalidade da parte do Prínci-

pe , e Infantes
,
cujo recado levou o Duque íêu

Mordomo mor j e todos os dias pela manhaa man-

davao os dous Reys faber hum do outro , e a fa-

tisfazer à vi fita do Príncipe, e Infantes, foy o Prín-

cipe de Lichtenílein da parte deiRey Catholico a

Alcantara , os quaes o receberão em pé , e defco-

bertos , e lhe dera5 a repoíla com muita aíFabilida-

de. Nefte mefmo dia defembarcou o Almirante

Rook com todos os OiTiciaes principaes da fua Ar-

mada, e teve audiência delRey no Paço daCorte-

Real, e foy levado por D. Paulo Methwin , e Sua

Mageftade os recebeo com demonftrações de eíli-

maçaõ , de quem o Almirante Rook íe deípedio

muy obrigado.

Havia Sua Maoreílade mandado ao Conde de

AliLimar, Veador da fua Cafa, para aíííílir a ElRey
Catholico , exercitando o feu officio : e aííim no-

meou a D. Carlos de Noronha para ícrvir de Por-

teiro mor, com os Porteiros da Ci\m neceílarios

para aíTiílirem , e para Porteiro da Camera a Mi-
guel Diogo da Gama; e a Joaô de Seixas, feu Man-
ticiro , com os Moços da Camera , e Repofteiros

neceíTa-
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neceííàrios para aquella aííiftencia. Nos primeiros

dous dias levarão os Moços da Camera as iguarias

para a meíà delRey Catholico , e o íêrviraõ da

meíma maneira, que he uíb, e coftume no noííb

Reyno j
porém depois o íêrviraõ os Teus Pagens,

que hiaõ com a fua guarda buícar as iguarias , e o
ferviraõ os feus criados à meia , e fomente ficou o
Mantieiro delRey

, Joaõ de Seixas com a mantea-

ria , e Repoíleiros , e por fua ordem fe punha a me-

fa , e tudo o mais
,
que pertencia à mantearia , em

quanto durou efta hofpedagem.

No Paço fe accommodaraõ os criados precí-

íbs para o íerviço delRey Catholico, como tam-

bém algumas peííoas de mayor fuppofiçao
, que

apofentou o Conde de Santiago, Apoíentador môr.

Ficarão no Paço os Principes de Lichtenílein , c
Darmííad, o Almirante deCaftelIa, e alguns cria»

dos Alemaens, de que erao os principaes os Con-

des de Althen , Colloredo , e Sinfendorf, e o Mar-
quez da Laufrani , Gentis-homens da Camera , o
Conde de Ulfeld

,
Capitão da Guarda, e a todos íè

lhe concertarão os íèus quartos com grande magni-

ficência , e com o mefmo apparato fora6 fervidos

nasmefas, que erao differentes, conforme a catego-

ria das peíToas , e dos lugares , fendo fervidos pelos

Repoíleiros de Sua Mageííade Portugueza j e tudo

o que pertencia à hofpedagem delRey Catholico

^

dentro no Paço, encommendou Sua Mageílade fê

feguiííè a direcção , e ordem do Conde de AíTumarg
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que com admirável difpofiçaô ordenou tudo de íbr-

te, que todos foraõ tratados com muita grande-

za, e todo o tempo, que EIRey Carholico aíTiftio

em Portugal ,
foy hoípedado por conta , e defpeza

de Sua Mageftade ,
que foy em tudo magnifica ,

com huma grande abundância de iguarias
, vinhos,

e licores , e huma incrivel profufao , de forte
, que

íè gaílavaô cada mez cem mil cruzados.

Havia6-íe preparado os preíêntes
,
que ElRey,

oPrincipe, e Infantes, haviaS demandar a EiRey
Catholico : pelo que ordenou ElRey D. Pedro ao

Conde de Vianna , íêu Eílribeiro môr
,
que da fua

parte foíle offèrecer a EiRey Carholico doze ca-

vallos. Sahiraô eftes das Cavalhariças da Corte-

Real com mantas de veludo carmefim guarnecidas

com franjas de prata, e os quatro cantos bordados,

e íbbre a anca com humas cifras grandes de prata
,

e bridoens, e ferraduras também de prata ; levavao-

nos os moços, que tratavaô delles, com hum Sota

das mefmas Cavalhariças
,
que hia atraz a cavallo.

O Conde de Vianna fahio do Paço da Corte-Real

,

e pelo paOadiííò entrou na Camera delRey Catho-

lico a darlhe o recado de Sua Mageílade. EiRey
Catholico depois de agradecer, e eílimar muito os

cavallos , diííè
,
que os queria ver: o Conde o le-

vou a huma janella
, que cahia para o Terreiro do

Paço, da qual vio os cavallos, e os gabou muito,

e de novo os tornou a agradecer ao Conde , e logo

alli ordenou ao Principe de Liçhcenflein os man-

daíTí
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daílê recolher, e ter nelles grande cuiJado. Man-
dou dar aos moços, que os levavaõ, duzentas moe-

das de ouro , do valor de quatro mil e oitocentos,

que elles nao aceitarão , como tinhaõ por ordem.

No mefmo dia , que era hum Salíbado 1 5 de

Março, foy o Duque de Cadaval, Mordomo môc

de Suas Altezas , a ofFcrecerlhe da fua parte o pre-

íente, que Ihemandavaõ. ElRey Catholico o re-

cebeo na fua Camera , e depois de lhe <far o reca-

do , e responder E!Rey dando as graças a Suas Al-

tezas , diíTe ao Duque, que defejava
,
que lhe moí^

trafie, o que Suas Altezas lhe mandavaõ , e fah in-

do à cafa de fora os quatro Moços da Camera , cue

levavaõ as bandeijas, as puzeraõ fobre dons boFe-

tes ,
que eftavaÕ prevenidos. O prefente do Prín-

cipe era hum efpadim de ouro guarnecido de dia-

mantes, e o do Infante D. Francifco duas pillolc?s

,

todas guarnecidas de ouro, e diam -ntes , e o do In-

fante D. Antonio hum baRaõ guarnecido de dia-

mantes , tudo obra de grande cuRo , e primor j e o
do Infante D. Manoel conílava de luvas , e outras

coufas de âmbar, feitas com admirável perf içaõ, e

cada peílà deílas hia de per íi em huma bandeija de

ouro, coberta com huma toalha de ió. Vio ElR..y

o efpadim , e depois de o gabar m.nito , ordenou £0

Príncipe de Lichtenílein
,
que lhe tiraíTe o que tinha

à cinta , e lhe puzeílè aquelle ; e ficando com o b .í^

taÕ na ma5 , tornou a dizer ao Duque a ePiimaçaõ,

que fazia da attençaõ de Suas Altezas. Depois dií^

Tom.VII. Yyy to,
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to , e poucos dias antes delRey D. Carlos f^hír de

Lisboa, em attençao daspedoas, que conduzirão

eíles preíèntes , mandou ao Duque huma fonte de

prata ,
que também era relógio , e ao Conde de Vi-

anna hum relógio também de grande artificio, guar*

necido de prata
,
que também era efpelho.

Deíêjava ElKey Catholico fahir ao campo,
mas achava-fe impoííibilitado por nao ter cavallos

para montar a guarda de Corpo , que trazia, nem
para a fua comitiva : e dando-o o Principe de Lich-

tenftein a entender ao Conde de Aílumar, ElRey
mandou ao Conde de Vianna , feu Eftribeiro mor,

que das Cavalhariças déíTe todos os cavallos ,
que

foír,.m neceflarios para a familia delRey Catholico,

e ordenou ao Duque Meílre de Campo General

,

que das tropas de Lisboa mandaílè para a guarda

todos os neceíTarios, de forte
,
que em huma fegun-

da feira 4 de Abal pode ElRey Catholico fahir em
publico a Cavallo. Acompanhou-o o Almirante

,

o Principe de Lichtenílein , o Conde de la Corííà-

na, e toda a Corte, naõ havendo naquelle acompa-

nhamento preferencia , e fó de traz delRey Catho-

lico hia o Conde de Ulfeld
,
Capitão da fua guarda

de Corpo , com huma efquadra de vinte cavallos.

O Conde de Aííumar, Veador da Caía Real , di-

zcndolhe EiRey Catholico
,
que folgaria o acom-

panhaííè , o fez , e aílim foy até o íitio de Pedrou*

ços. Em outro dia querendo ElRey Catholico ir

ver o Convento de Belém , baixo u do Paço acom
panhado
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panbado da fua Corte , e da fua Guarda ao pateo

da Capella , e alli entrou no coche , levando na ca-

deira de diante ao Príncipe de Lichtenílein , feu

Ayo , e Mordomo mor , à maõ direita , e da ef-

querda o Almirante de Caftella , e o Principe de

Darmftad no eftribo eíquerdo , e levava cutro co-

che com Gentis-homens da fua Camera ; o Conde
de AíRimar fe adiantou partindo primeiro

,
que EI-

Rey. Os Religiofos o receberão com Paleo , Re-
líquia , e Te Deum , da mefma forte

,
que recebem

os Reys defts Reyno , menos na Oração : Regem
noâriim, Vio o Convento , cos Religiofos lhe oííè-

receraô Hum refreíco
,
que elle naõ aceitou , e re-

colheu Jo-fe ao Paço , o foraô bufcar doze Moços
da Camera com tochas , e o vieraõ allumiando até

acima. Teve ElRey D. Pedro noticia pelo feu

Confeííòr o Padre Sebaíliaõ de Magalhaens , a quem
o Principe de Lichtenílein havia reprefentado

, que

ElRey Catholico fe achava com falta de dinheiro,

porque fe retardavaÕ asremeílas, que eíperava: pe-

lo que ElRey D. Pedro lhe mandou gratuitamen-

te cem mil patacas ,
que fe entregara5 a ordem do

Principe de Lichtenílein.

Nei^e anno de 1704 a 16 de Abril ccniprio

ElRey D. Pedro cincoenta e feis annos. ElRey
Catholico pela nianhãa ofoy ver ao Paço da Cor-

te-Real com toda a fua Corte de gjalla , e depois

de cumprimentar a ElRey foraõ ambos para a Tri-

buna da Capella ) e juntamente o Principe , e In-

Tom.VÍL Yyy ii fantesj
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fantes ; e acabada a Miííà , fe recolherão os Reys.'

Deve-fe faber o modo, com que eíles Reys fe jiin-

tavaô quando hiao à Tribuna. Vinha Sua Mageí^
tade do Paço da Gorce-Real , e na cafa

, que lhe

parecia
,
que cofliimava íer na que eftá antes da

que chamaõ da Galé , fe detinha em quanto ElRey
Catholico checava à caía , que também fe chama
ão Con/èiho de E/lado j e na outra cafa

,
que íè lhe fe-

gue , fe cncontravaô os dous Reys , e quando vol-

tavaõ , no meímo lugar fe defpediaô.

Na tarde do mefmo dia dos annos de Sua Ma-
gedade mandou ElRey Catholico ao Picadeiro os

íèus Trombetas , e Timbaleiíos , vertidos com lu-

zidas librés , a celebrarem os annos de Sua Magef-

tade com os feus inftrumentos , e lhe mandou dar

huma confideravel fomma de dinheiro , que elles

naô aceitarão. Neila mefma tarde o Principe de

Lichtendein diílè ao Conde de Aífumar , que a Cor-

te deiRey Catholico defejava ter a honra de ir

cumprimentar a Sua Mageílade ao Paço da Corte-

Real, para o que lhe pedia mandaíle abrir opaflàdif

íò : abrio-íe efte , e foy toda a Corte delRey Ca-

tholico veítida de galla com grande pompa, cm que

hia o Almirante de Caftella , o Principe de Darm-
ftad , o de Lichteníiein , o Conde de la Corííàna y

já Grande de Hefpanha , e os de mais Gentis-ho-

mens da fua Camera , e Oííiciaes , e peíFoas de dií^

tinçao , e para''au todos na gallaria da Corte-Real.

O Principe de Lichteníiein pedio pelo Conde de

Yianna

,
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Vianna , que eftava de íèmana , audiência a Sua

Mageftade, que fahindo à caía, aonde a coílumava

dar , lhe falíou íem pôr o chapeo. O Principe de

Lichcenftein lhe diííè ,
que ElRey Catholico feu

amo mandava a fua Corte afíiílir no Paço de Sua

Mageftade, em obfequio daqiielle dia, cuja celebri-

dade elle feftejava , como devia : e depois de Sua

Alageftade com palavras de eftimaçaõ lho agrade-

cer ,
paííou ao quarto do Principe, e Infantes a fa-,

zerlhes as mefmas expreííbens , e Suas Altezas o re-

ceberão namefma fórma, que ElRey feu pay. Da
Corte delRey Catholico , fó o Principe de Lich-

tenftein fallou a Sua Mageftade , e Altezas , e to-

dos fe detiveraõ na gallaria até à noite , e fe reco-

lherão pelo mefmo paííàdiííò, que eftava allumia-

do com tochas em tocheiras de prata. Temos com
alguma individuação referido o que então íe paííbu

na vinda delRey Carlos líl. a Portugal, como ma-

téria
,
que coftuma íer poucas vezes fuccedida

,

veríe a juncçaô de Reys ; e aftim íe fará agradável

ao Leitor , o inftruirfe do Ceremonial
,
que íe ob-

fervou , e de tudo o mais , que na noíla Corte en-

tão íè paíTou. No fím defte mez de Abril decla-

rou ElRey Dom Pedro ao Duque de Schomberg

,

(que pouco durou no íerviço defte Reyno por lhe

lucceder Milord Conde de Gallovay) e ao Baraõ

de Fagel , por Meftres de Campo Generaes dos feus

Exércitos , dando ao mefmo tempo a outros Gene-

raes Inglezes , e HoUandezes , femelhante gradua-

ção
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çaõ nas fuás Tropas, conforme ospódos, que ex-

ercitavao nas fuás, rolando amefma igualdade com
os noíTos Cabos nacionaes

,
por evitar difputas,

conforme o que fe havia ajudado pelo Tratado , e

também porque as peílbas , e experiências militares

os faziaõ dignos daquella mercê.

Era o fim da vinda deiRey Carlos , como já

ícliílemos , introduzirfe na Monarchia de Heípanha,

o que facilitarão tanto os íèus parciaes
,
que lhe af-

fiftiao
,
que achavaõ efcufados todos os apreftos

,

que fe faziaS para a Campanha j e em breve tem-

po íè deíenganaraõ , vendo os poucos
,
que eílavao

à fua devoção , como os malcontentes por íins par-

ticulares efpalharaõ , dizendo eíles
,
que o mefmo

feria apparecer EiRey Carlos na Raya
,
que divi-

de Portugal de Caílella
,
que daremlhe obediência

os Povos , e as meímas Tropas paííarem a uniríê

com as fuás, porque raro íèria dos Heípanhoes
,
que

naõ feguiíTe a fua voz, acclamando a íua peíToa.

Memorias âo Duque Depois de varios parcccrcs , e naõ conformes

,

xlpag^toT'^''°'"' refolveo ElRey D. Pedro partir para a Provinda

da Beira
,
feguindo o projedo ideado de ler eRa a

parte, por donde fe havia de introduzir ElRey Car-

los naquella Monarchia , ainda que primeiro íe fi-

zeraõ as preparações da guerra pela Província do

Alentejo. Depois delRcy chegar a Santarém,

fez huma promoção de Confelheiros de Eílado

,

em que creou de novo os íeguintes : a D. Joíeph

ÚQ Lencaílrc , Inquifidor Geral , e feu Capellaõ

môr.
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mor ,

Ruy de Moura Telles
,
Arcebifpo Primaz

,

D. João de Souíà
,
Arcebifpo de Lisboa , D. Simão

da Gama ,
Arcebifpo de Évora j aos Marquezes de

Marialva D. Pedro de Menezes , de Cafcaes Dom
Luiz Alvares de Caftro , das Miaas D. Antonio

Luiz de Souíà, e de Niza D. Francifco Bakhafir

da Gama j aos Condes de Vianr a Dom jofeph de

Menezes , de Atalaya D. Luiz Manoel de Távo-

ra , de Val de Reys Lourenço de Mendoça , de

Villci-Verde D. Antonio de Noronha , de S. Vi-

cente Miguel Carlos de Távora , de Sarzedas Dom
Luiz da Sylveira , das Galveas Diniz de Mello de

Caílro , e o da Caílanheira SimaÔ Correa da Sylva j

a Garcia de Mello , Monteiro mor , e a D. Francií^

CO de Soufa
,
Capitão da Guarda Alemãa , e havia

dous mezes antes feito do Conreiho de Eilado ao

Duque de Cadaval D. Jayme, feu genro. Neíle

grande lugar eílava entaõ fomente o Duque de Ca-

daval Dom Nuno Alvares Pereira , o Marquez de

Arronches , o de Alegrete , o Conde de Alvor , e

o de Caílello-Melhor ,
que antes o havia fido , e de-

pois o exercitou. Encarregou na fua aufencia o
governo dos feus Reynos à Rainha da Grãa Bre»

tanha fua irmaa.

Elegeo ElRey para o acompanharem a Ma-
noel Telles da Sylva

, Marquez de Alegrete , D.
Pedro de Menezes, Marquez de Marialva, D. Jo-
íèph de Menezes , Conde de Vianna , D. Francií^

CO Xavier de Menezes , Conde da Ericeira , Dom
Anto-
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Antonio Jofeph de Mello, Conde da Ponte, D.
Rodrigo da Sylveira , Conde de Sarzedas , Fernão

Telles da Sylva , Conde de Villar-Mayor , Manoel
Telles da Sylva feu filho primogénito , também
Conde de Villar-Mayor

, JoaÕ Gomes da Sylva

,

Conds de Tarouca , Aleixo de Soufa , Conde de

Santiago , D. Pedro de Noronha , Conde de Villa-

Verde, D. Joaõ de Almeida, Conde de AíTumar,

D. Thomás de Lima, Vifconde de Villa-lSTova da

Cerveira, D. Pedro de Caftellobranco , Conde de

Pombeiro , D. Martinho Maícarenhas , Conde de

Santa Cruz, Dom Jeronymo de Atai 'e. Conde de

Atouguia , e Dom Rodrigo Telles de Menezes

,

Conde de Unhão
,
que de Santarém pedio licença

para o acompanhar. Alguns deíles também erao

Officiaes da Caía
,
que he precifo nomear. O Mar-

quez de Marialva , Mordomo mor , e Gcntil-homem

da Camera , o Marquez de Alegrete , Gentil-ho-

mem da Camera , o Conde de Vianna , Eftribeiro

mor , e Gentil-homem da Camera , o Conde de

AíTumar , Veador da ílja Caía , D. Pedro de Souíli,

Dom Prior de Guimaraens, Sumilher da Cortina,

D. Jofeph dc Almada , Sumilher da Cortina , Fr.

Pedro de Lencaflre , Efmoler mor , D. Fedro da

Cunha , Trinchante
, Joaõ Gonçalves da Camera

Coutinho, Almotacel mòr, o Conde ds Santiago,

Apofentador mor , Francifco de Mello , Monteiro

môr do Reyno , D. Lourenço de Almada , Mef-

tre Salla , D. Antonio da Coáa ; Armador môr , o

Conde
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Conde dePombeiro, Capitão da Guarda Portu-

gueza
,
Diogo de Mendoça , Secretario das Mer-

cês , e Expediente
,
para exercitar a occupaçaô de

Secretario de Eilado j e de Fidalgos íoraõ Anto-

nio Telles da Sylva , filho fegundo do Conde de

Villar-Mayor , e Thomé de Soufa Coutinho , filho

de Fernaõ de Souía , Veador da Caía Real , de-

pois Conde de Redondo. As peíToas referidas

,

que acompanharão a EiRey , tiveraõ Cartas firma-

das da fua Real maô , na íórraa
,
que íè pôde ver

nas Provas. Prova num. 75.

Havia nomeado para Capitaens da fua Guar-

da de Corpo aos Condes de AíRimar, de Tarouca,

de Sarzedas , e o Vifconde de Villa-Nova da Cer-

veira , de que tiraraõ Patentes pelo Confelho de

Guerra , com a irraduacaõ de Tenentes Generaes

da Cavallaria , os Tenentes com a de Capitaens de

Cavallos , os Alferes com a de Tenentes, os Fur-

riéis com a de Alferes, e os Cabos de Eíquadra com
a de Furriéis. Nomeou, já na Beira, para levarem

íís ordens com o nome de Ajudantes delRey , ao

Conde de Villar-Mayor Fernaõ Telles , ao Conde
de Prado D. Joaõ de Souía , ao Conde de Atalaya

D. Pedro Manoel , e ao Conde de Atouguia D.
Jeronymo de Ataíde. Para Governadores das Ar-

mas das Províncias tinhaõ fido nomeados a 24 de

Junho do anno antecedente de 1705 ,
para a Beira

o Marquez das Minas D. Antonio Luiz de Soufa,

para o Minho o Conde de Atalaya D. Luiz Ma-
Tom.VIL Zzz noel,
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noel
,
para Traz dos Montes o Conde de Alvor

Francifco de Távora , a de Alentejo governava o

Conde das Galveas Diniz de Mello de Caftro , to-

dos do Confelho de Eftado , e na da Eílremadura

ficava o Duque de Cadaval, Meílre de Campo Ge-
neral junto à Peííba. O Reyno do Algarve go-

vernava o Conde de Avintes D. Antonio de Al-

meida. A D. Fernando Mafcarenhas ,
Marquez

de Fronteira , íe encarregou o governo da Marinha

de Belém até Cafcaes : a Torre de Belém , na au-

fencia do Conde de Atalaya , ao Conde da Ribeira

Grande Dom Jofeph Rodrigo da Camera : para a

Praça de Setuval foy Ayres de Saldanha de Souíã,

e para a de Peniche D. Fernaõ Martins Maícare-

nbas
,
que havia fido Governador da índia.

No mez de Abril paííbu ElRey D. Filippe

V. de Madrid a Placencia para fe pôr em Campa-
nha. Naquella Cidade imprimio a declaração da

guerra contra ElRey de Portugal , e o Archidu-

que Carlos, com a data de 50 de Abril de 1704,

que fe publicou em Madrid a fom de trombetas

,

com a fua coílumada formalidade. Sobre efta de-

claração , fez ElRey D. Pedro imprimir hum Ma-
nifefto a favor delRey D. Carlos III. moftrando

os juílos motivos
,
que o obrigavaÕ àquella guerra

,

ique logo fez imprimir na lingua Caftelhana , e íè

efpalhou por Heípanba, e para íèr notório a todas

as Nações da Europa fe imprimio outro na lingua

Latina com efte titulo : Jii/ia Litfitanoriim ,
pro

vindl'
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vhidícanda Hifpanoriim Ubertatc Gallico àominatu

opprejja ; e continha mais largamente o meímo ,
que

o Hefpanhol. Paííbu ElRey D. Filippe depois a

Alcantara a 5 de Mayo, e marchou com o íeu Ex-

ercito contra Portugal, o qual mandava o Duque
de Berwik , Marichal de França , e era compoílo

amayor parte de Cabos, e Tropas Francezas. Nao
eftavaõ as noílas couíâs em eftado de fe poder for-

mar promptamente o Exercito pela parte da Beira
j

e aííim naó lhe foy difficil occupar algumas peque-

nas Praças daquelia Província, como foy Salvater-

ra , que era das mais expoftas , e vifinha de Alcan-

tara, pelo que a 7 de Mayo afez inveftir pelo Con-
de de Aguilar , e o Marquez de Thovi , e a 8 fe

rendeo o Governador com a guarnição prifioneira

de guerra j e efcrevendo o General ao Governador

de Segura, íeguio aquelle mao exemplo, e lhe di-

zia
,
que naÕ expozeííè a guarnição a íèr paíTada à

efpada , refiíiindo fem força a hum Exercito Real.

Continuou o inimigo de fe aproveitar da dilação,

que as noíías Tropas tiveraÕ de fahir em Campa-
nha^ e afíím tomarão alguns Caftellos , e Povoa-

ções , fem refíftencia alguma
, excepto Monfanto

,

e Idanha a Nova
,
que foy por aíTalto. Entrarão

em Gaílelío-Branco , e paílàndo o Tejo em Villa-

Velha , onde lançaraÕ huma ponte de barcas , en-

trou o Exercito dos inimigos na Província de Alen-

tejo , tendo primeiro ja entrado na mefma Provín-

cia o Principe de Tferclaes Tylli , e unindo-fe os

Tom.Yíl. Zzzii dous
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dous Exércitos
,

ganharão Portalegre , e depois o

Marquez de Vilia Darias Caftello de Vide , e íe

apoderarão de alguns Lugares abertos , e Praças de

pouca defenfaõ , o que naô conlervaraÔ , porque

logo deixarão humas , e outras , e fe recuperara5

tanto que os noííbs íe puzeraô em campo , e em
eílado de lhe difputar aquellas emprezas. Como
com eíFeito fez o Marquez das Minas , Governador

das Armas da Beira
,
que vencendo algumas diffi-

culdades
,
por fe haverem feito os Armazéns pela

parte de Alentejo , fahio de Almeida , e fe poz em
marcha a 2 dejunho , e chegando à Aldeã da Pon-

te lhe foy precifo dilatarfe alli dous dias ,
para re-

frefcar as Tropas das grandes marchas, que haviaô

feito : e tendo alli noticia , que a Villa de Fuente

Ginaldo íe achava com todo o preciofo dos mora-

dores de Arganhaõ
,
que he huma das mais férteis,

e ricas campanhas do Reyno de Caí^ella , ordenou

ao Tenente General da Cavallaria o Conde de S.

Joaõ Luiz Bernardo de Távora
,
que com feifcen-

tos Cavallos , e outros tantos Granadeiros, foííè lo-

go atacar aquella Villa. E fuppofto , que a povoa-

ção era de quatrocentos vifinhos , e eivava bem
guarnecida de Infantaria paga , e milicians , com
fua trincheira , e palliçada , e muy boas cortaduras

nas ruas j o Conde de S. Joaõ excitado do ardor do
íeu efpirito , executou com tal valor , o que lhe

mandarão
,
que íem embargo da refiflencia , a en-

trou com o piimeiro aílàlto , e a rendeo à mercê,

fem

I
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íêm capitulação alguma, com tanta felicidade, que

naõ perdeo mais ,
que hum Soldado. Deu-fe a

Villa a facco aos Soldados
, perdoando porém ao

muito
,
que íe havia recolhido às Ig;rejas , em que

fe naõ tocou por ordem
, que o Conde levava do

Marquez Governador das Armas 5 mas ainda aílim

foy o íacco rico , e tao importante , que os Solda-

dos vieraõ bem providos, e contentes. A preza

dos gados foy muy confideravel
,
porque os boys

paílàraõ de mil , e o numero do gado miúdo com
grande exceílb. E continuando a marcha , e che-

gando ao fitio das Tallifcas , huma legoa de Pena-

macor , teve noticia
,
que o inimigo havia marcha-

do de Caftello-Branco para a Raya de Caftella , e

que as guarnições
, que tinhaõ naldanha, e alguns

Lugares abertos, fe haviaÕ retirado para o íêu Exer-

cito. E fuppofto
,
que a guarnição da Villa de

Moníânto
, que conftava de cento e cincoenta

Francezes, tiveííè ordem para fe retirar, o naõ po-

de fazer , porque o Marquez íè anticipou , man-
dando na noite de 9 do referido mez trezentos In-

fantes com os Paizanos daquelle Lugar aatacallos,

os quaes degollaraõ todos os Francezes
,
que acha-

raÕ fora do Caftello ; e tendo os inimic^os noticia
,

de que os noflbs eftavaÕ atacando oCaílello, mar-

chou para 05 foccorrer D. Francifco Ronquilho,
General deíle Exercito , e que governava as Armas,
do que teve noticia o Marquez no dia 1 1 pelas on-

ze horas da manhãa , e que o inimigo fe poria em
poucas



j 54 Hiftoria Çenealogtca

poucas horas fobre a noííà gente
, que atacava o

Caftello : pelo que mandou logo pegar nas armas,

e marchou com a Gavaliaria na vanguarda , dando

ordem à Infantaria
, que o foíTe feguindo j e aíTim

com huma arrebatada marcha íe achou o Marquez

com a Gavaliaria formada diante do inimigo, e ven-

do, que já haveria pouco mais de huma hora de

dia , marchou para elie ainda antes da Iiifuntaria

fer metida em batalha ; mas eílando já junco à íê-

gunda linha da Gavaliaria
,
procurarão os inimigos

pelo feu lado efquerdo , em que fe achava a mayor

parte dos OíFiciaes da fua Gavaliaria , e o melhor

delia , atacar o noííb lado direito , em que eftava o

Marquez Governador das Armas
j
porém foraô re-

chaçados depois de hum vigorofo combate : e fup-

poRo
,
que íizeraÕ hum grande esforço pelo feu la-

do efquerdo contra o direito
,
pertendendo por efta

parte meter a noíía linha em confufaõ ; o Marquez

com todos os Gabos
,
Oíhciaes, e Soldados , fe hou-

ve com tal valor, que nau fó rechaçou osdefte lado

efquerdo , mas também os do direito
,
pondo-os

em precipitada fogida
,
que foraÕ feguidos da noílà

Gavaliaria , em quanto houve dia
,
para a parte da

Idanha a Velha , onde de noite tomaraÕ o cami-

nho da Saría para Caftella com grande delbrdem,

deixando muitas barracas , armas , e equipagens dos

Oíhciaes , e tres Eílendartes
,
que lhe ganhámos

,

pondo fogo na Idanha a alguma parte da bagagem.

Neila derrota da Gavaliaria inimiga perderão mui-

ta
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ta ^ente , entte elles féis Capitaens de Cavallos,

íeis Tenentes , e muitas peííõas de diílinçaõ , enten-

dendo-íe
,
que à fua parte entre mortos, e prifio-

neiros cheiraria a trezentos homens. Dos noííbs,

entre mortos, e feridos, foraõ fomente cincoenta,

e hum dos feridos foy o Capitão das Guardas do

Marquez João Dantas da Cunha , e o Ajudante

Alexandre Falhares , e o Tenente da Companhia

de Antonio Carlos de Caftro. O Marquez das

Minas naõ lhe íbfrendo o ardor do íeu grande co-

ração fatisfazer com as obrigações de General

,

paííbu a exercitar as de valtrofo Soldado com tal

esforço ,
que recebeo varias feridas , levando huma

em hum braço , e huma contufaõ na cabeça : po-

rém o inimigo, que o havia ferido, nac5 pode glo-

riarfe de o haver feito, porque acabou alli. Acha-

ra6-fe também nefta occaíia5 os Condes de Alvor,

e Atalaya ,
que eí^avaõ com os foccorros das fuás

Provincias, e obraraÔ com todo aqueiie coílumado

valor , e prudência , com que íempre acreditarão

os íêus nomes , e o mefmo fízeraõ os Condes de

Prado , e Atalaya D. Pedro Manoel , e todos os

mais Cabos , e Officiaes do Exercito. Depois, que

mandou o Marquez das Minas atacar a Villa , e

Caftello de Monfanto, como fica dito a 9 do meí^

mo mez , continuarão os do Caílello a defenderfe

valeroíamente ; o que vendo o Marquez, ommàou
atacar pelo Tenente doMeHre de Campo General

Francifco Ferrão de Caftellobranco com quatro-

centos
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centos Granadeiros j e porque o fitio do dito Caf-

tello he quafi inexpugnável , e íè achava com mui-

tos mantimentos , ordenou o Marquez ao Quartel

Meílre Franciíco Pimentel
,
que ajuntando algumas

faxinas
,
procuraííè queimarlhe as portas , o que aí^

íim fe executou ; e vendo os inimigos queimadas as

portas , fe retirou ao interior delle para fazer capi-

tulação , o que o Marquez das Minas lhe naõ ad-

mittio, e ficarão prifioneiros de guerra, e rendido o

Caftello em 14 do referido mez. Conftava a guar-

nição de cento e cincoenta Francezes com dous

Capitaens de Infantaria
,
quatro Tenentes , e hum

Alferes : da noííà parte ficou morto o Sarmento mor

do Terço de Antonio de Sa de Almeida , e ferido

em huma perna o Quartel Mcftre Francifco Pimen-

tel, e mais dez Soldados feridos. No Caílello íe

acharão muiuas armas , e bayonetas , e varias mu-

nições de guerra , e boca. Na Província de Alen-

tejo, de que era Governador das Armas o Conde
das Galveas

,
querendo reparar os damnos

,
que os

inimigos no principio deRa Campanha haviaõ fei-

to no Termo da Villa de Serpa , e vifinhança de

Moura , deíí ruindo a Aldeã Nova , e Villa de San-

to Aleixo , mandou a Francifco de Mello, Gover-

nador da Villa de Moura ,
que fizeílè huma entra-

da pelo Condado de Niebla , e o puzeííè à obedi-

ência dellley Carlos ; e aííim com o Terço do Al-

rarve , e com dous de Auxiliares , e algumas mili-

ciaS; levando tres peças de anilharia , duzentos ca-

vallos

,
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vallos , e quatrocentas egoas, que por todos os Sol-

dados fariao o numero de quatro mil homens : en-

tregou a Cavallaria a feu irmão Jofeph de Mello
j

e no dia 25 de Julho chegarão á Villa de Alqueria,

que por outro nome chamaÕ Fuehla de Gufrnan
,

povoação de mais de novecentos vifinhos, diílante

quatro legoas da noíla Raya , defendida com hum
Forte regular de quatro baluartes, prefidiado por

tres Companhias , o qual fe poz em dcfenfa , ainda

que naô muy vigorofa : o que vendo Francifco de

Mello , lhe mandou hum recado
,
que íenao ceíííif-

fem de atirar com a artilharia , havia de paíTar to-

dos os feus moradores à efpada 5 e avifinhando-fe

Francifco de Mello, fem difparar tiro para o Forte,

os cercados lhe mandarão algumas peílbas a dizer,

que elles já fe rendiaô. Foy entrada a Villa , e

havendo os feus moradores recolhido muitos mo-
veis às Igrejas , mandou Francifco de Mello

,
que

nellas íè na6 entraííè , e que íè guardaííè o decoro

ao íèxo feminino , o que tudo fe obíèrvou pontual-

mente j e foy faqueada toda a Villa
, ( excepto o

que eftava nas Igrejas ) e mandou pôr fogo à po^

voaçaÕ , eximindo as caf-s dos Ecclefiafticos , e re-

colhendo-fe com trezentos priíioneiros , entre os

quaes era o Governador da Praça , e dous Capi-

taens , trazendo o ERandarte do Forre , e muitas

armas ; e vindo arrebanhando a Campanha , con-

duzi© delia mais de dez mil ovelhas, eofacco foy

muy confideravel por fer ã Villa muy rica. Os
Tom.VIL Aaaa Sol-
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Soldados Infantes todos trouxeraõ , o que piideraõ

carregar , naõ íó elles , mas hum grande numero de

mulas ,
que alli tomarão : e os da Cavallaria trazia

as garupas taô cheas de delpojos ,
que mal podiaõ

com ellas j os Soldados tomarão muitas armas , e

Francirjo da Me' lo iu5 quiz coufa alguma para fi.

Na m^fna Provinda n.) mez de Agoíío o General

da Cavallaria D. João de Lencaftre, com hum deí^

tacamento de mil e duzentos cavallos , rendeo Bar*

carota , pequena Praça junto de Olivença , e por

naõ fer faqueada fe compoz pela contribuição de

fete mil patacas.

Em hum Sabbado ,
que fe contavaõ 28 de

Mayo do anno de 1704 , fahio EIRey D. Pedro de

Lisboa para a Beira , e baixando do Paço da Cor-

te-Real acompanhado de toda a Corte , entrou no

coche, e levando comíigo ao Principe D. Joa6 , e

aos Serenillimos Infantes D. Francifco , D. Anto-

nio , e D. Manoel
,
foy fazer oraçaô à milagroíâ

Imagem da Madie de Deos, e depois de feita ora-

ção , entrou no coche com íeus filhos
j,
acompanha-

do do Marquez de Marialva, Mordomo mòr, e do

Conde de Vianna , Eftribeiro mòr. Parou o co-

che ao chafariz de Arroyos , aonde íê dividem as

duas eílradas de Sacavém , e Loures, aqui íe apar-

tou de feus filhos , e reveftido de Magelbde , com
animo conílance vencia o amor de p;iy j mas os

poucos annos de Suas Altezas , naÕ íè podendo íè-

parur do pay , com todos os áffeclos indcfpeníâveis

ao
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ao amor , fe pegarão ao efíribo do coche
,
rogando-

lhe
,
que os levaííè na fua companhia

,
porque era

impoíTivel a íèparaçaõ. ElRey ultimamente diíTi.

mulando osaíFedos da natureza, e reveílida a Ma-
geftade de íeveridade , imperiofamente mandou a

feus filhos, que tomaílem o coche , em que fe ha-

viaÕ de recolher para o Paço : e fazendo caminho

pelo da Rainha de Inglaterra fua tia
,
que acharão

também magoada, e íaudoía , íe recolherão à Cor-

te-Real acompanhados do Duque de Cadaval, fcu

Mordomo môr , e de Gaftaõ Jofeph da Camera
Coutinho , Veador da fua Cafa. Continuou El-

Rey a fua jornada pela eilrada de Loures , e foy

dormir à Caflanheira , e foy dentro de poucos dias

a Santarém , onde viíitou a milagrofa Imagem de

Noííli Senhora da Piedade , e foy adorar o Santo

Milagre, que prodigioíamente íe coníèrva por tao

grande numero de annos. Neila Villa eíptrrou a

ElRey Carlos, que partio de Lisboa a 30 de Ma-
yo

,
acompanhado da fua Corte , e conduzido pelo

Conde de AíTumar, Veador da Caía de Sua Ma-
geílade Portugueza, por cuja defpeza íê continuou

o gafto da jornada da mefma maneira
,
que fe fazia

em Lisboa. O dia
,
que chegou àquella Villa El-

Rey Catholico, o foy Sua Mageftade efprrar hum
quarto de legoa fora da Villa acompanhado de to-

da a Corte, e marchando juntos, chegarão a Santa-

rém. ElRey foy com ElRey Catholico até âs ca-

fas de D. Francifco de Soufa
,
que lhe eílaví.õ pre-

Tom.VIL Aaaa ii veni-
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venidas para íèu apofento , e ElRey íê recolheo às

do Conde de Unh-iõ aonde eftava poufado. NeG
ta Villa íê deteve ElRey até o mez de Agofto , no
qual a 5

partio para Coimbra , deixando a ElRey
Catholico moleílado de huma leve queixa

,
que du-

rou alguns dias. Havia ElRey ordenado ao Con-

de de AíTumar , que o aviíaíle da defejada melhoria

dei Rey Catholico , como também do progreílb,

que corria amoleília, a que íobreveyo febre, e ul-

timamente fe declarou tiricia , com que fe fuípen-

deo a jornada delRey Catholico para Coimbra. Sa-

bendo-fe da fua moleftia em Lisboa, a Rainha da

Grãa Bretanha
,
que havia ficado com a Regência

d ) Reyno, mandou logo a Santarém ao Conde de

Vimioíb D. Francifco de Portugal
,
para que da

ília parte fignificaííè a EiRey Catholico o grande

cuidado , com que eftava na fua queixa j e o Prín-

cipe , e Infantes fizeraõ o mefmo por Gaftaô Jo-

íeph da Camera Coutinho , íèu Veador , os quaes

dando os recados a ElPt^ey Catholico , voltarão

com as reportas a Lisboa , aonde tinhaõ ficado muy
poucos Fidalgos

, que a pezar das inftancias
,
que

fízeraÔ de acompanhar a ElRey
, para o que to-

dos eftavaõ prevenidos , foraõ obriorados por Car-

tas firmadas por fua Real maõ , aíTiílirem à Rai-

nha Regente, e Principe , pievenindo-fe para al-

guma invafao
,
que pudeíTe haver por mar nas noí^

ias Coíks.

Sahio ElRey de Santarém no referido dia^

que
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que era hum Domingo , com toda a fua Corte , e

foy dormir a Rio-Mayor , dando fempre pelo ca-

minho mefa de Eftado a todos os feus Criados , e

Officiaes da Cafa , e também aos Fidalgos
, que vo-

luntariamente queriaõ ir comer a ella. A primei-

ra meia era fervida pelos Repoíleiros, como he

coftume j e a íègunda dos Capellaens da Capella , e

Moços da Camera
,

pelos Moços da Prata. No
dia feguinte entrou na Cidade de Leiria , e poufou

nas caías do leu Bifpo D. Alvaro de Abranches , o
qual com muita grandeza mandou prover as ocha-

rias de carnes, frutas, e doces, e o mefmo fez de-

pois a ElRey Catholico. Deteve-fe ElRey hum
dia em Leiria , e feguindo a íua jornada

, paíTou a

Pombal, dahi a Condeixa, e foy a Coimbra. An-
tes de entrar na Cidade , como a eílrada , que íè»

guia
, paílava pelo Mofteiro de Santa Clara

, pouco
antes de chegar aelle

,
oefperava oReytor da Uni-

verfidade D. Nuno Alvares Pereira de Mello com
alguns Lentes

, que por fer tempo de ferias , e a

mayor parte dos Lentes teremíe recolhido a fuás

cafas, por efta cauíà naô fez a Univerfidade mayo-
res demonftrações. Quiz ElRey entrar na Igreja,

e apeando-fe do coche a fazer oração à Rainha
Santa Ifabel

,
íêguio a jornada , e à entrada da Ci-

dade eftava a Camera de Coimbra em ceremonia,

e depois de huma Oração
, entregou as chaves a El-

Rey hum Vereador , como he cortumej e com lu-

minárias, e repiques
j applaudio a fua chegada, ob-

íe^uiG^
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fequio ,
que em toda a parte

, que entrava , lhe fa-

ziao com fiel aíFedo os feus leaes VaíTallos.

Determinou ElRey ver , e adorar o Sagrado
Corpo da Rainha Santa Ifabel, fua gloriofiíTima aí^

cendente , qus depois de tantos feculos fe conferva

incorrupto j e aífim acompanhado de toda a Corte,

foy à Igreja de Santa Clara , onde por fer a Tribu-

na pequena , ordenou
,
que ficaííem na Igreja os

Grandes , e Officiaes da Caía , e que fó íbbiííèm

com elle os Confelheiros de Eílado
,
que foraõ o

Duque de Cadaval , os Marquezes de Marialva , e

Alegrete, os Condes de Villa-Verde, e Vianna, e

o Secretario de Eílado Diogo de Mendoça Corte-

!ReaI , e D. Pedro de Soufa , D. Prior de Guima-
raens , Sumilher da Cortina, que eftava de íemana;

e porque haviao de íer feis dos Grandes
,
que tiraí^

fem o tampo do caixão, fe avifou ao Conde de San-

tiago
, que fohiííè à Tribuna com Sua Mageftade

,

a quem o Conde de Vianna pertendeo pelo cargo

de Confelheiro de Eftado preceder ao de Santia-

go
j
porém ElRey refolveo ,

que havia preceder o
Conde de Santiago por mais antigo. Tem o cai-

xão tres chaves, a primeira tem ElRey , a legun-

da oBifpo de Coimbra , e a terceira o Guardião de

Saõ Francifco da Ponte. Com a chave delRey o

abrio Diogo ds Mendoza Corte-Real , Secretario

de Eftado , com a do Bifpo o DeaÕ ue Coimbra An-
tonio Monteiío Paim por fe achar a Sé Vacante,

€ com a terceira o meímo Guardião da Ponce, em
ciijo



daCafa%ealTortug. Ltv.VIL 5^3

cujo poder eftava. Tirado o tampo do primeiro

caixaõ , que he de prata com cryftaes , le tirou tam-

bém o caixaõ , em que eftá o Corpo , e aberto elle,

beijou Sua Mageftade a mao à Santa Rainha, nao

fó com a veneração merecida de fua Santidade,

mas com o aíFeólo , e memoria de fua aícendente *

íeguiraõ-fe os Confelheiros de Eftado na forma , em
que fe coílumaô preceder

,
depois o Conde de San-

tiago , e o Sumilher D. Pedro de Souíà , e os mais

Grandes pela fua antiguidade , e depois os Officiaes

da Cafa , havendo-fe difpoílo tudo por avifos do Se-

cretario de Eílado. Encerrado o Santo Corpo, íê

recolheo ElRey com toda a fua Corte à Univerfi.

dade. Depois foy ElRey em publico , acompanha-

do de toda a Corte, aoMofteiro de Santa Cruz, e

fendo recebido , na forma do ceremonial , com gran-

de authoridade , fez oração , vio os fepulchros dos

Invi6los Reys D. AfFoníb I. e D. Sancho I. íêus

gloriofos predeceííòres , e entrou a ver o Conven-
to ; e aíTim vio também outros Conventos na meí^

ma Cidade.

Antes de Sua Mageftade fahir de Coimbra, Pt-ova num. 76^
lhe pareceo Fazer mcrce às Efcoks de algum tem-
po por lho pedirem os Eíludantes ; e em actençaõ

ao applauf.) , com que feílejaraõ a fua entrada na-

quel a Cidade , como também ao alvoroço , com
que efperavao a ElRey Catholico , lhe fez rraca

de feis mezes aos naturaes do Reyno , e aos do Ul-

tramar de oito : foy paííàdo o Decreto a ij de

Aguíla

I



5^4 Hifloria Çenealogica

Agoílo de 1704. Achava-fe a Cadeira cia Igreja

de Coimbra vaga pela morte do feu Bifpo D. Joaô
de Mello , e o Cabido Sede Vacante mandou ef-

pontaneamente oíferecer a Sua Mageftade hum do-

nativo de mil moedas , por duas Dignidades da fua

Cathedral, que ElRey agradeceo , e aceitou a of-

ferta , e fe entregarão à ordem de Sua Mageftade
j

o Reytor da Univerfidade lhe ofoeceo quatorze

mil cruzados das rendas da meíma Univerfidade,

que ElRey aceitou , e agradeceo , e ordenou
, que

le mandaífem receber , e íè applicaííem da meíma
maneira ,

que os doze mil cruzados do Cabido, pa-

ra pagamento dos Soldados. A Abbadeíía do Moí^

teiro de Santa Clara mandou a Sua Mageftade hum
magnifico preíente de diverfos doces

,
que Sua Ma-

geftade lhe mandou agradecer , e ordenou fe repar-

tiííèm pelos Grandes
,
Fidalgos , Officiaes da Caía

,

e Miniftros
,
que o acompanhavam. A Camera da

Cidade também lhe mandou outro grande preíente

em demonftraçaõ do feu rendimento. Sahio El-

Jtey da Cidade de Coimbra a 25 de Agofto acom-

panhado de toda a fua Corte , e foy dormir h Va-

cariça , e no outro dia
,
que era Domingo

, foy a

Buííàco , deíèrto dos Carmelitas Defcalços , onde

fe vive em grande obfervancia. ElRey natural-

mente pio, fe agradou muito da amenidade do íi-

tio , e dos íàntos exercicios , em que frequentemen-

te íè vive naquelle deferto, fervindo aDeosj e de-

pois de venerar aquelle Santuário, e de pedir aos

Reli-
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, que o encommendaííèm a Deos , íe re-

colheo a Vacariça , de donde continuou a fua jor-

nada para a Cidade da Guarda , na qual entrou a

30 de Agofto. Tinhalhe preparado a cafa para a

fua aíTiftencia o Conde de Santiago , Apoíentador

mòr , como havia feito em todas as partes , em que

ElRey pernoitou 5 e aíTim agora tinha preparado o

Seminário da Cidade para habitação de Sua MagcP
tade

,
entregandolhe a chave da fua Camera por

preeminência do íêu officio.

No dia 27 de Agofto do referido anno , em
huma quarta feira ,

chegou EIRey Catholico à Ci-

dade de Coimbra , e íé apoíèntou no Palacio da

Univerfidade. O Reytor o foy efperar com os Len-

tes fora da Cidade por cima de Santa Clara , aonde

chamaõ Noíla Senhora da Efperança: alli íe apeou

o Reytor da fua liteira , e acompanhado do corpo

da Univerfidade cumprimentou a EIRey Catholi-

co : parou elle o cavallo , e com o chapeo na maõ,
o ouvio , e refpondendo ao cumprimento , o R ey-

tor , e Lentes fe puzeraõ a cavallo , e forao acom-

panhando a Sua Mageftade Catholica , naô haven-

do entre elles preferencia por aííim o ter determina-

do EIRey de Portugal. Nas portas da Cidade da

banda de dentro eftava o Senado da Camera da Ci-

dade , e o Vereador Manoel do Valle fez a prati-

ca, e lhe entregou as chaves da Cidade: EIRey ti-

rando o chnpeo , lhe poz a maõ , e diíle ao Verea-

dor as tornaíTe a recolher : e fendo recebido com to-

Tom.VIÍ. Bbbb das
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das as demonílraçÕes de alegria
,
danças , e folias

,

com que o povo applaudia a fua vinda , guarneci-

das as ruas das Ordenanças da Cidade
,
paííbu por

entre duas alas de Infantaria ao Palacio da Univer-

fidade
,
que lhe eftava preparado. No dia 29 foy

ElRey Catholico ouvir MiíTa ao Mofteiro de San-

ta Clara , e alli o receberão com Palio , e Te Deum
laudamiis , fem oração alguma , por íèr efta cere-

monia devida fomente ao Rey natural. PaíTou El-

Rey Catholico da Igreja à Tribuna a adorar o Cor-

po da Santa Rainha
,
para cujo eíFeito fe mandou

entregar ao Reytor da Univerfidade a chave ,
que

tocava a Sua Mageftade Portugueza , e as outras

tinhaÕ os meíiTnos aquém pertencia, como já dif-

femos. Sobio ElRey Catholico à Tribuna com o

Almirante de Cafíella , o Principe de Lichtenílein

,

e outros íeus criados , a quem ElRey encarregou

o ferviííèm naquella função : aberto o caixão pelas

peííòas, a quem tocavaõ as chaves, venerou ElRey
Catholico com grande piedade aquella prodigiofa

Reliquia, e permittio , que a fua familia fobiííè à

Tribuna a adoralia. Foy ElRey à Capella da Uni-

verfulade ouvir Miííà , aonde foy recebido com Tc
Deum, e Reliquia , e na mtfma forma no Mofteiro

de Sanca Cruz , no Collegio da Companhia , e ou-

tros, que ElRey foy ver. O Cabido lhe oííereceo

hum pre^nte
,
que conífava de granrle numero de

caixas de doces , e o Geral de Santa Cruz lhe man-
(iuu outro grande preíente de doces, frutas, caças,

e ou»
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e outras carnes. No primeiro de Setembro , em hu-

ira íegunda feira, fahio ElRey Catholico de Co-

imbra tombando o caminho para a Cidade í^'a Guar-

da, acompanhado do Reytor namefma fóima com
os Lentes quando entrara na Cidade. Hum quarto

de legoa mandou ElRey Catholico por hum Pa-

gem dizer ao Reytor, que íê podia recolher: apeou-

fe o Reytor da liteira
,
chegou ao coche delRey

,

que lhe fallou com o chapeo na mao , inclinado al-

guma coufa da cadeira, em que eftava aílciitado, e

aííim íe defpedio. Antes de chegar à Cidade da

Guarda, ElRey D. Pedro o foy efperar a Cavallo

com toda a Corte meyo quarto de legoa : avifta-

raõ-fe os dous Reys , e fe fallarao com a coftuma-

da uibanidade. ElRey Catholico, que também vi-

nha a Cavallo, foy à mao direita delRey} o Almi-

rante de Caíiella , emais Senhores Alcmaens, acom-

panharaÕ a Suas Mageftades adiante , íem haver

preferencia , e atraz hia o Principe de Lichtenftein,

e à fua mao efquerda o Conde de Vianna , Eftri-

beiro môr , e o Marquez de Alegrete , Gentii-ho-

mem da Camera ,
que eftava de femana , e à íiia

mao eíquerda Milord Conde de Galoway
, que no

principio de Agofto tinha chegado a eíle Reyno
para General das Tropas de Inglaterra, o qual acom-
panhava a ElRey Catholico. Foy recebido com
tornas as demonftrações de obfequio , e na porta da

Cidade o aguardava o Senado da Camera , onde o
Vereador mais velho Antonio das Povoas de Brito

Tom.VIL Bbbb ii tinha
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tinha em hum prato dourado as chaves da Cidade j

e parando os Reys com os cavallos , fe encaminhou

p-ira ElRey de Portugal, que lhe diííè asoíFeiecef-

fe a ElRey Catholico , e fazendo-o affim
,
ElRey

Carlos as tomou , e tornou a pôr no prato : a Ci-

dade o falvou com defcargas da artilharia , e deixan-

do ElRey de Portugal ao de Caíiella na caía , que

tinha prevenido , íè recolheo à fua. Havia ElRey
declarado

,
que o Duque de Cadaval , Meftre de

Campo General da Extremadura junto à fua peííòa,

por huma Carta eícrita a 28 deJunho de 1705 , ex-

ercitaííè o mefmo poílo junto à fua Real peííba,

em qualquer parte deíles Reynos, onde fe achaííè

ElRey ; pelo que lhe ordenou
,
que em applaufa

da celebridade , com que naquelles tres dias íc feíle-

Java a chegada deiRey Catholico, lhe fízeíle o ob-

íèquio de lhe ir tomar o Santo , e aíHm o kz na-

quelles tres dias
j
porém na Campanha , o tomou

fempre a ElRey de Portugal, e na mefma Tenda o

paííàva ao Baraõ de Fagel , Meftre de Campo Ge-
neral : e duvidando 05 ínelezes recebello do Baraô

de Fagel, o Conde de Galovvay , feu General, man-

dou ao feu Meftre de Campo General Windon o
tornafte do Duque. No tempo, que os Reys fe de-

tiveraõ nefta Cidade, íe vifitarao reciprocamente,

mandando-íe cumprimentar com prande cuidado,

na mefma forma, que já temos dito.

Achava-fe na Praça de Almeida o Marquez
das Minas, Governador das Armas da Beira , mal-

tratado
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tratado dos olhos
,
por cuja caufa íe deteve em ir

à Corte
^
porém tanto, que ceííou a enfermidade

,

foy logo informar a Sua Mageftade de todas as cou-

íàs da Tua Provinda. O Conde de Alvor, Gover-

nador das Armas de Traz os Montes, que fe adia-

va no QLiartel de Trancofo , e o Conde de Atalaya,

Governador das Armas do Minho
, que eftava no

de Pinhel , foraõ ambos a beijar a maõ a Sua Ma-
geRade , e na mefma forma os mais Cabos , e Oífí-

daes do Exerdto , fahindo da fua Real preíènça

fatisfv itos , e contentes da honra
,
que experimenta-

vao no agrado, e benevolência delRey. Em hum
Siibbado 20 de Setembro fahiraõ os Reys da Guar-

da para o Exercito
,
que fe achava junto da Praça

de Almeida, e ainda que por diíferentes caminhos,

chegarão no nieíino dia. ElRey de Portugal che-

gou primeiro ás quatro horas da tarde ao Exercito,

que logo vio
,
paííàndo pela vanguarda da primei-

ra , e fegunda linha , e depois foy efperar a ElRey
Caíholico , e o encontrou antes de chegar à ponte

do Rio Coa , e paílando ambos os Reys pelo Ex-

ercito , o de Portugal levou ao Catholico ao feu

alojamento , e defpedido delie , fe recolheo h fua

Tenda. Na Campanha , como nas outras partes , fe

viíitarao os Reys da mefma maneira
,
que fempre.

Tanto
, que entrarão nos Domínios da Coroa de

Hefpanha
,
logo ElRey Catholico cedeu o melhor

lugar a ElRey de Portugal j e aííím continuarão

até o Exercito tornar a entrar em Portugal. Em
26
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26 do referido mez fez o Exercito a primeira mar-

cha , e a pouco íe reconheceo
,
que os inimiiríos

tinhaõ occupado os póílos das paífigens do Rio
Agueda ,

que impedia totalmente a determinação

da empreza dc Ciudad Rodrigo. Determinou El-

Rey de Portugal pôr em Ccníclho efla matéria , e

aviíando a ElRey Carlos, que efperava por eile

para o Confelho
,
que no dia de antes eRava aflen-

tado entre ambas asMageftades, veyo ElRey Ca-

tholico à Tenda deiRey de Portucfal , em que en-

trarão o Duque de Cadaval , o Aíarquez das Mi-

nas , ambos do Confeltio de Eftado ; o Principe de

Lichtenftein, Ayo, e Mordomo mor delRey Ca-

tholico , o Conde de Ulfeld, Capitão da fua Guar-

da, o Almirante de Caftella , o Conde Galovvay,

General das Tropas ínglezas , o Marquez de Ale-

grete, do Confelho de Eílado, D. Joaõ de Lencaí-

tre , do Confelho de Guerra , General da Cavallaria

de Alentejo , o Conde de Villa-Verde, do Coníe-

Iho de Eílado, o Conde de Alvor, do Confelho de

Eílado , o Baraõ de Fagel , Meílre de Campo Ge-
neral do Exercito , e General das Tropas de Hol-

landa , o Marquez de Marialva , do Confelho de

Eílado, o Conde de Vianna, do Confelho de Eíla-

do, o Conde de laCorííàna, e o Secretario de Efta-

do Diogo de Mendoça Co te-Real , e todos tive-

ra© aíTento em cadeiras de couro razas , na me ima
forma

,
que fe ufa no Confelho de Eílado. E pro-

pondo-fe , íè íè havia de continuar a empreza de

Ciudad
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Ciiukd Rodrigo, íe confideraraõ as difficuldades

de ter o inimigo occuí^ado os póílos da paíragem do

Rio AoTLieda, e acharfe com o feu Exercito encol-

tado à^Liella Praça : pelo que pareceo uniforme-

mente
, qne fe continuaííèm as marchas , e íe che-

gaiiè ao rio
,
para que tomando quartel perto del-

le , íe obfervaria melhor os movimentos do inimi-

go , e com eí^e parecer íè conformarão os Reys.

Porém El Rey de Portugal fe achava já fentido de

ver ,
que lhe í^dtava o que tantas vezes haviaõ pro-

mettido , e ratificado o Almirante de Caílella , e

o Conde de la CoríTàna
,
que tanto , que chegaííè

o noííb Exercito à Raya de Caílella , naõ ficaria

naquelle Reyno peíloa
,
que íe naÕ pafíàíTe a Por-

tugal , de que também alguns Miniílros Portugue-

zes íe havi:i5 períuadido , dizendo a EIRey
,
que

fem golpe de efpada , haviaô de conquiftar Hefpa-

nha. Eíías, e outras circunftancias na occaíiaõ pre-

fente , deraÕ motivo a alguma impaciência a EI-

Rey: pelo que queria, que a todo o rifco fe força f-

fem os portos do Rio Agueda, e paííaíle o Exer-

cito à outra banda : e cançado das perfuafoens
,
que

o zelo , e amor dos íêus Miniílros lhe faziaô , de-

terminou reconhecer elle mefmo as diíficuldades do
porto. E tendo-o intentado, foy precifo

,
que vol-

t^iT-
, por naõ fer cortado dos inimigos, porque com

valor incrível expoz a fua Real peííba. No dia fe-

guinte
,
quatro de Outubro , marchou o noílb Ex-

ercito ao rio : governava a linha da vanguarda o

Duque
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Duque de Cadaval , e a fegunda o Conde de Alvor,

e depois de duas horas de combate com a artilharia

de hum , e outro Exercito , na meíma Campanha
chamou EIRey aConfelho aos Miniítros , e Gene*

raes ,
que alli íe achavaô , a faber.- o Duque de Ca-

daval , os Marquezes das Minas , de Marialva , e

Alegrete, os Condes de Vianna , de Villa-Verde,

de Alvor , de Atalaya , D. Joa5 de Lencaftre , o

Príncipe de Lichtenftein , o Almirante de Caftella

,

Milord Galoway , e o Baraõ de Fagel , aos quaes

EIRey D. Pedro quiz perfuadir ,
que fe nao devia

de defiílir de paííàr o rio
;
porém a todo o Coníe-

Iho pareceo ( depois de ponderadas muitas razoens

,

e motivos ) o contrario , excepto ao Marquez das

Minas, que fuílentava , fe nao devia de de fi Pt ir da

paííàllo ; o Almirante de Caftella o contrariou , e o

Duque de Cadaval , moftrando ,
que fc naõ devia

intentar. EIRey Catholico approvando , o que fe

tinha vencido , diííè
,
que os meímos motivos

,
que

fe haviaõ diícorrido , erao o fundamento para íe

conformar , reconhecendo o acerto , com que ha-

viaõ votado aquellcs MiniRros, eGeneraes, e que

íe dava por ííiti?fí:ito
,
pois os intereílados na cauía

commua entendiaõ
,
que era contra ella o que Sua

Mageílade pertendia executar 3 a que EIRey hum
Memorias do Daque _ r • i ri /-^ i j
de Cadaval, tom. II. pouco lentiGO

,
Tcípondco 30 Catholico ,

que da-

tag.140. quella maneira naõ feria Rey de Herpanha , e vol-

taria para Alemanha. EIRey Catholico mofírou

no femblante naõ lhe agradar repofta taõ defabrida.

Hum
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Hum illuftre Author muy conheciclo pela fua mui- Marquez de ^Jan Ph;ii.

ta erudiçaÕ
,
que elcreveo huns Commentarios ^EffaZ\\Lw!!^!i7s,

defta guerra com admirável eftylo
, padeceo gran-

de equivocaçao nas noíílis coufas , trocando lafti-

moíamente eRe , e outros fucceííbs , tal vez porque

as diveifas miííòens , em que andou occupado fora

de Hefpanha , foíTem o motivo de fer taõ mal in-

formado , do que nella íè paílbu. O fucceíTo
,
que

referimos , fuccedeo na forma, que acSm.a fica efcri-

to , contado pelos meímos Generaes
,
que fe acha-

rão naquelle Real Confelho, de que fó o Marquez
das Minas fe conformou com a vontade dei Rey D,
Pedro , votando fe naõ retiraííe o Exercito , e buí^

caííè o dos inimigos , a que fe oppuzeraõ todos os

mais Generaes, que alli fe acharão, Portuguezes, e

Eftrangeiros , com quem ElRey Carlos íè confor-

mou, como temos dito. E íe, como refere o meí^

mo Author
,
foy prejudicial efta refoluçaõ aos in-

tereííès dos Alliados, que podiaõ entrar , como elie

diz, livremente porCaftella, e turballa muito 5 cla-

ramente fe tira
,
que Deos queria coníèrvar no thro-

no de Hefpanha a ElRey Filippe , e por iííb foraô

inevitáveis eíles , e outros erros daquella guerra.

Eftava o Exercito acampado junto ao Lugar

de Guinaldo, e determinando íê ,
que naõ fe devia

continuar a Campanha ,
por íè haver anticipado o

Inverno , e ferem grandes as chuvas , retrocedendo

a marcha , acampou junto à Praça de Alfayates , de

donde ElRey D. Pedro paíTou à Cidade da Guar-

Tom.Vn. Cccc da,



574 Hljlorta (jenealogica

da , e dalli continuou a jornada para Lisboa. Paí^

fou ElRey Catholico à Guarda , aonde já naõ

achou a ElRey de Portu^ral, que tinha partido pa-

ra Lisboa, efeguindo a jornada até a Villa de San-

tarém , achou a ElRey ainda neíla Villa , e nella

ficou depois delRey continuar a jornada para Lií^

boa : e havendo paíTado alguns dias
,
depois de El-

Rey de Portugal eftar na Corte, lhe mandou dizer,

que deíejava accommodaríe na Quinta
,
que o Con-

de de Aveiras tinha no fitio de Belém , a qual logo

íe lhe poz prompta. Na Província de Alentejo

,

por eftar impedido o Conde das Galveas feu Gover-

nador das Armas
,
foy nomeado o Conde de S. Vi-

cente Miguel Carlos de Távora , CapicaÔ General

da Armada , do Coníelho de Eftado , para gover-

nar o Exercito , que acampou íbbre o rio Sever , e

poz em contribuição as Villas de S. Vicente , Fer-

rera, e outros Lugares.

Chegando ElRey D. Pedro a Lisboa a 17 de

Novembro do referido anno de 1704, o Principe

com os Infantes feus irmãos , o foraô efperar ao

Campo Grande, e depois de lhe tomarem a benção,

e Sua Mageílade ter o gofto de ver íèus filhos , fo-

raõ todos a fazer oração à milagroía Imagem da

Madre de Deos , e logo à da Senhora das Neceííí-

dades. Tendo ElRey cumprido com a piedade, e

devoção daquellas vifitas
, paííbu com Suas Altezas

ao Paço da Rainha da Graa Bretanha ,
que com

grande fatisfaçaõ recebeo a ElRey íeu irmaõ , e

acaba-
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acabada a vifita , fe recolheo com feus filhos ao Pa-

ço da Corte-Real. A 17 de Dezembro , em huma
quarta feira, chegou ElRey Catholico à Quinta do

Conde de Aveiras , e logo no mefmo dia o foy

cumprimentar da parte de Sua Mageílade o Con-

de de Vianna , e depois de elle fahir, entrou o Du-
que de Cadaval a darlhe a boa vinda da parte da

Rainha D. Catharina , do Príncipe, e dos Infantes.

O Conde de AíTumar teve ordem para aííiílir em
Belem , o que elle fez continuando aquella aíliílen-

cia , de íbrte
,
que merecia o agrado deiRey feu

Amo
; juftamente devido ao zelo do Conde, e ao

modo , com que fabia agradar a ElRey Catholico,

Continuarão os Reys íèmpre em boa correfponden-

cia , mandando por muitas vezes reciprocamente

faber hum do outro , e na mefma forma , da Rainha

de Inglaterra , do Príncipe , e Infantes ; e aííim íè vi-

fitavao muitas vezes , e ElRey Catholico o fazia

também algumas à Rainha da Graa Bretanha.

Havia ElRey Dom Pedro muito antes de ir „ . ^ , ^^ 1 1 • 1 1 r 1 • r' Memorias m.r. do Du-
para a í^ampanna padecido numas lomnolencias to que de Cadaval D. i>Ju-

ra do tempo , e horas do defcanço , e ainda que El- tom.x1.pag.158.

Rey facilmente cahia no fomno , crefceo fempre de

maneira
,
que nos defpachos , e na força dos mayo-

res negócios , fe achava preoccupado do fomno em
forma

, que o naõ podia vencer , e continuava o

achaque , naõ fem grande cuidado , e reparo dos

íèus criados , e Miniílros
, que lhe aíTiili.iõ , de que

o zelo de aisjuns, reveílido do amor, com que o íêr-

Tom.VII. Ccccii viaô,
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viaô , o advertiaõ , e nao bailava a advertência pa-

ra diminuir a propenfaõ
,
que íe originava de vapo-

res
,
que fobiao à cabeça

5
porque naõ era fácil to-

do o cuidado de os poder emendar. Procedeo efle

achaque de hum defluxo de eílillicido , a que El-

Rey era fogeito muitas vezes, e durando mais tem-

po, dous mezes antes de partir para a Campanha,

íe queixou por vezes da garganta , até que ultima-

mente crefcendo a inflammaçaÕ , teve Sua Mageí^

tade difficuldade em engolir , e com ella lê íogei-

íou a ufar de alguns medicamentos leves , e os íèus

Médicos julgavaõ neceííàrios outros , a que ElE.ey

fe naõ queria íbgeitar , já pela repugnância natural,

que tinha a remédios , como também por entender

lhe deteria a cura a brevidade , com que queria ir

à Campanha. Finalmente a 27 de Dezembro , íe

achou totalmente rendido da queixa , e Te íogeitou

àdifpoííçaõ dos Médicos, e antes de íè principiar a

cura
, que lhe haviaõ determinado íèr mais conve-

niente , íê começou a ajjgravar a doença de íbrte

,

que no dia primeiro de Janeiro, que era huma quin-

ta feira, do anno de 1705 , amanheceo Sua Magef-

íade com muito íbmno , e mayor febre : foy logo

íàngrado naquella manhãa , e feguiraõ-íè a eíla fan-

gria mais tres. Aggravaraô-íe os íymptomas no dií-

curfo do dia de maneira, que recearão os Médicos

íe conflituiílè apopletico, e foraõ uniformemente de

parecer
,
que fe facramentaílè. Participou o Padre

iítbaftiaô de Magaíhaens , Confeílor delRey , o pa-

recer
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recer dos Médicos , e o que haviao aílèntado : Sua

Mageílade
,
que era naturalmente pio

,
quiz logo

commungar da Freguefia , e fazendo-fe Confelho de

Ertado , pareceo , que na fua Camera entraíTem fó

os Confelheiros de Eílado , e os Sumilheres da Cor-

tina Nuno da Cunha de Ataide, e Dom Joíeph de

Almada
,

para exercitarem o íèu officio , adminií^

trandolhe o Santiífimo Viatico o CapellaÔ môr D.

Fr. Jofeph de Lencaftre , com aíTiftencia dos referi-

dos Sumilheres, o que aíílm íe executou. E rece-

bido oSantiííimo Viatico com fingular piedade del-

Pv.ey , e com grande edificação , dos que lhe afllí-

tiaõ , o Principe com toda a Corte acompanhou o
Santiííjmo à Fregueíia dos MartyreSr Eraõ íète

horas da noite
,
quando ElRey recebeo o Santiífi-

mo Viatiaco , e lufpendeo-fe a Unçaô por parecer

dos Médicos. Era nefte tempo Núncio Apoftoli-

co neíles Reynos D. Miguel Angelo Conti , Ar-

cebiípo de Taríb
, (

depois Cardeal , e Papa Inno-

cencio XIII.
)
que íe achava notificado por ordem

da Rainha da Graa Bretanha , quando na auíencia

deiRey ficou governando oReyno, para que naõ

entraíPe no Paço , nem foííè admittido pelo íèu

Conferente a tratar negocio algum , por haver man*
dado notificar aos Padres da Companhia íbbre a íâ-

tisfaçaõ dos quindennios, que o Papa pertendia lhe

pagaílèm de certas Igrejas
, que a Companhia poí-

fuia em Portugal. No dia íèguinte depois ao em
que ElRey havia recebido o Santiífimo Viatico,
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mandou o Núncio dizer ao Duque de Cadaval

,

que era íêu Conferente , que defejava lhe houveííe

permiííàô de Sua Mageftade para ir a huma das an-

tecameras do feu Paço , a fuber do Gentil-homem

da Camera , como Sua Mageftade eftava. O Du-
que lhe eícreveo

,
que Sua Mageftade dizia , podia

ir à fua Real preíènça , e darlhe a abfolviçaõ , e In-

dulgências concedidas no artigo da morte. Na
mefma manhãa dafefta feira, foy o Núncio ao Pa-

ço , e na cafa immediata à Camera deiRey , lhe

poz aeftola hum feuCapelIaô, e lhe deu o Ritual

para a abíbiviçaô. Chegou à ilharga da cama dei-

Rey , e em pé , depois de repetir a ConfííTaõ ,
per-

guntou a Sua Mageftade , fe queria receber as In-

dulgências, que elle lhe podia communicár naquel-

Ia hora : ElRey lhe fez íinal com a cabeça , de que

as queria receber , e por eftar muy embaraçado da

falia , fe valeo a íua piedade daquella demonftraçaõ.

Depois do Núncio haver applicado aElRey as In-

dulgências , e acabada a ceremonia , lhe diííè o feu

grande fentimento de o ver naquelle eftado : El-

Rey abraçou o Núncio com grandes moftras de

piedade , e o Núncio lhe correfpondeo com todas

aquellas demonftrações
,
que cabiaõ no refpeito , e

no fentimento. PaíícíU EÍRey o dia com tanto tra-

balho , que os Médicos entenderão ,
que nelle aca-

bava a vida 5 e aftim às oito horas da noite tomou

a Unçaõ
, que lha adminiftrou o Parocho da Fre-

guefia de NoíTa Senhora dos Martyres
,
porque o

Capellaô
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CapelIaÕ mor era muito velho : pelo que fe deter-

minou foíTe oParocho, affií-iindo D.Joíèph de Al'

mada, Sumiiher da Cortina, que alimpava os Óleos.

Na noite teve algum alivio
,
porém no dia fegiiin-

re começarão os Médicos a temer o mefmo , e lhe

applicaraõ remédios violentos , que foraõ bem fuc-

cedidos
,

principalmente a tintura do ouro potá-

vel, que lhe mandou ElRey Catholico. Vendo-
fe ElRey taõ proílrado, nomeou a Regência do
Reyno na Rainha fua irmãa, nameíma fórma, que

quando fora para a Campanha. Nefte mefmo dia,

que era Sabbado 3 de Janeiro, foy ElRey Catho-

lico faber de Sua Mageflade : naõ lhe fallou , mas
fim ao Príncipe

,
que o recebeo na caía do Docel

,

debaixo do qual fe puzerao duas cadeiras. Nefte

meíino dia veyo a Rainha da Graa Bretanha , e na

mefma noite, na prefença do Duque , e dos Carne-

riflas , o ConfeíTor delRey entregou ao Biípo de

Elvas , Secretario de Eftado , o Teftamento , e Co-
dicillo de Sua Mageftade , o qual havia feito no
anno antecedente na Cidade da Guarda. Fizeraô-

fe preces publicas em todas as Igrejas da Cidade 5

em algumas efteve o Senhor expofto , e nellas con-

cedeo o Núncio por hum Edital Indulgências a to-

dos os que confeílando-íê , e commungando , ro-

gaílem a Deos pela faude dei Rey. Na Cidade íê

fizeraó muitas Prociííòens com Imagens milagroíâs,

e todas hiaõ à Capella Real : o povo em grande

muitidaô 3 e com geral fentimento acompanhava

com
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com muita devoção as Prociílbens
,
pedindo aDeos

a vida deiRey. A Santiííima Imagem do Senhor

com a Cruz às Coílas
,
que vulgarmente chamaõ

dos Pqfos ,
veyo do Moíleiro de ISToíTa Senhora da

Graça , e ficou na Capella fete dias, e concorrendo

immenfa multidão de gente , íe continuavaõ as pre-

ces.

Era ElRey muy devoto da milagrofa Imagem
de NoíTa Senhora das Neceííldades

,
que fica em

huma Ermida fora da Cidade , onde coílumava ir

todos os Sabbados a vifitalla , e pedirlhe a fua pro-

tecção : pelo que inflammado da fua devoção , pe-

dio
, que lha trouxeíTem , e aííim fe executou , vin-

do a Santiííima Imagem em ProciíTaô , e fe collocou

em hum Altar na mefma Camera de Sua Magefla-

de , que ficou livre do perigo, mas continuou a do-

ença com diverfos fymptomas, que davaõ, que dis-

correr aos Médicos. Defejou ElRey mudar de íi-

tio , e parecendo conveniente aos Médicos as caías

do Conde de Vimiofo , em hum Sabbado ,
que íe

contavao 14 de Fevereiro do referido anno, paílbu

do Paço da Corte-Real para aquelle fitio , onde

fobrevindo diverfos incidentes à faude de Sua Ma-
geftade , continuarão os remédios. O defejo ,

que

todos tinhaõ da íaude , e vida delRey , fez enten-

der pela mudança o defejado effeito da melhoria :

pelo que o Senado da Camera fez huma Prociííaô

publica
,
que fahio da Cathedral de Lisboa em 20

de Fevereiro, acompanhada do Clero, cReligioens,

p fe
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e íè recolheo na Igreja de S. Domingos. Pareceo

a Sua Mageftade
,
que fe devia repor a Imagem de

í^oíía Senhora das Neceííidades na fua Ermida, pa-

ra o que fe convocarão todas as Religioens ao Pa-

ço da Corte-Real , onde foy a Capella Real com
Cruz , e fe fez aviíb aos Grandes , e a outras pef^

foas , na forma do eíiylo ; ordenou ,
que os Gran-

des , e Confelheiros de Eftado , haviao de levar o

andor , e depois da Capella cantar o Te Deiim , íe

poz em ordem a Prociflaõ , e fahindo do Oratório

do Paço da Corte-Real
,
foy levada a Imagem k

íua Ermida em Domingo 28 de Fevereiro. O Prin-

cipe , e Infantes acompanharão a Prociílaô , indo

detraz do Andor veílidos de gala, para o que tam-

bém teve avifo a Corte. No outro dia foraõ Suas

Altezas à Ermida de Noíía Senhora
, acompanha-

dos da mefma Corte , e houve Miííà cantada em
acçaõ de graças , e pregou o Arcebifpo de Cranga-

nor D. Diogo da AnnunciaçaÕ Juíliniano.

Vendo ElRey
,
que a mudança do fitio naõ

tinha fido remédio , antes lhe tinhaõ fobrevindo

outras moleftias , cuidou em paíTar para Azeitaô
j

porém naô parecendo conveniente aos Médicos , e

reconhecendo gofto em ElRey de ir para a Quinta

de Alcantara , onde lhe moílrava a experiência
,
que

padecia menos defluxos , naõ tiveraõ os Médicos

duvida , em que fízeíTè a mudança , e em 1 2 de Mar-

ço paíít)U Sua Ma;greftade das cafas do Conde de

Vimiofo para aquella Quinta , onde com diverfos

Tom.VII. Dddd me-
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medicamentos, em poucos mezes , teve melhoria,

conhecendo-fe com mais fo ças , e mais nutrido , de

forte
,
que começou a lahir fóra , montar a cavai-

lo , e ir à caça : pelo que fe fufpenderaõ por entaô

os remédios
,
que íe tinhaõ determinado , que ló-

talmente fe deixarão, porque ceííbu o achaque, que

taõ grande cuidado deu a todos os feus VaíTalIos.

Nefte anno de 1705 faleceo a 5 de Mayo o

Emperador Leopoldo I. Achava-fe nanoílà Corte

EilAcy Carlos feu filho ,
que logo mandou partici-

par a El Rey D. Pedro efta noticia. E fuppoílo fe

naõ tinha recebido ainda a conta delRey dos Ro-
manos , como he coftume entre todas as Coroas , íê-

rem femelhantes noticias mandadas pelos fucceíío-

res
5
pareceo a ElRey

, que achando-íe ElRey
Catholico nefta Corte

,
que lha participava , e que

pelo parentefco
,
que havia entre files , Sua Ma-

geftade , e Altezas , deviaõ fazer as demonftraçÔes

coftumadas. ElRey íe encerrou por oito dias, que

começarão a 16 deJunho do referido anno, toman-

do luto de capa comprida por dous mezes , e tres

de capa curta j efte luto íè eftendeo a toda a Corte,

fomente nas peííoas , e naõ nas familias. Achava-

Ic ElRey outra vez doente dag'*ande moleília, que

acabámos de referir : pelo que mandou ao Marquez
de Alegrete , íeu Gentil-homem da Camera ,

que

foíle ao Paço delRey Catholico
,
que ainda eftava

na Quinta do Conde de Aveiras, e Sua Mageflade

na de Alcantara
,
para que da fua parte repreíèntaí^

íè
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íè aElRey Carlos o j^rande feiítimento, que tinha

da morte do Emperador. E no dia feguinte foy o

Duque de Cadaval da parte da Rainha da Graa

Bretanha
,
que fe achava com a Regência do Rey-

no, e também da parte do Píincipe, e Infantes
5

depois recebeo ElRey a Carta delRey dos Roma-
nos , eícrita da fua própria maõ ,

que lhe levou o

Principe de Lichtenílein.

Eftava ordenado ao Conde das Galveas , GO" LctteresHiftoriquesan,

vernador das Armas da Provincia de Alentejo, que

íâhiííe em Campanha com o Exercito dac]uella Pro«

vincia no principio da Primavera. E a mefma or-

dem teve o Marquez das Minas , Governador das

Armas da Provincia da Beira j e executando osdous

Generaes pontualmente as ordens de Sua Mageíla-

de , fahio o Conde das Gaívças de Eílremoz , e

marchando daíli com a mayor parte do Exercito à

Praça de Arronches, junto delia íe ajuntou o reílo

das Tropas, que eftavaõ repartidas pelos quartéis;

e acabando de formar o Exercito, entrou poraquel-

la parte em Caftella. Aviftando a Praça de Albu-

querque , a deixou , e paíTando a 2 de Mayo do an-

no de .70J , fe poz à v.fta da Praça de Valença de

Alcantara, huma das melhores , e mais bem forti- Valença de '\icantara,

ficadas, que tinha Hefpanha na Fronteira de Por-
'"^'"'•^"^

tu^al. Era o General fupremo defle Exercito o
Conde das Galveas , do Confelho de Eílado , e

Governac^or das Armas de Alentejo, e Mellres de

Campo Generaes o Conde de la CoríTàna , o Con-
Tom.VII. Ddddii de
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de de Galoway , General também das Tropas In*

glezas
,
que militavaõ no noííò Exercito j o Barau

de Fagel , a cujo cargo eílava o mando das Tropas

Hollandezas ; eraõ também Meftres de Campo Ge-

neraes o Conde de Villa-Verde , do Confelho de

Eftado, com o governo da Cavallaria , e o Vis-

conde de Barbacena, do Confelho de Guerra, com
o ooverno da Artilharia. Achavaõ-íê no Exercito

o Conde de Alvor , do Confelho de Eftado , e Go-

vernador das Armas da Província de Traz os Mon-
tes , com o partido das Tropas da fua Provincia

j

eraÕ Generaes de Batalha Pedro Mafcarenhas , de-

pois Conde de Sandomil , D. Joaõ Dioeo de Ataí-

de
,
depois Conde de Alva , o Conde de Monfanto

D. Manoel deCaftro, depois Marquez deCaícaes,

o Conde de S. Joaõ Luiz Bernardo Alvares de Tá-

vora , e o Conde doRio-Grande Lopo Furtado de

Mendoça
,
que feneço Almirante da Armada

, pa-

ra acharíê na Campaiaha quiz exercitar efte poílo.

Formado o fitio , e plantadas as batarias debaixo do

foi^o da Praça
, que era muito , e incommodava os

noílbs com algum damno , matando , e ferindo al-

guns Officiaes , e Sol lados , e hum dos mortos foy

o Capitão de Cavallos Ayres de Soufa de Caftro

;

começarão a 6 a jogar as batarias contra a Praça

,

das quaes a principal para abrir a brecha na face do

baluarte confiava de doze peças de calibre de vinte

e quatro , e raquclle dia, e no feguinte, tirou deus

mil e quinhenioí tiros. Kavia outra bataria de oito

pe^"as
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ppça? de Campanha , e outra de féis , e além deOas

tres , huma de íete morteiros orandes , e quarenta

pequenos. Obrou com taõ bom eííèito a bataria

deílinada para a brecha ,
que naqueiles dous dias a

poz capaz do aífalto j e recufando o Governador da

Praça Dom Aionío Madariaga
,
Marquez de Villa

Fuerte, entrec^alla por capitulaça5 , porque eílava

refoluto a defendella
,

efperando o foccorrefle o

Alarquez de Bay
,
que havia chegado com quatro

mil Cavallos a Piedra Buena
, quatro legoas do noí^

fo Exercito , onde elle pertendeo juntar mais tres

mil Infantes , e todas as Tropas Francezas
, para

poder foccorrer eíla importante Praça : o que fa-

bendo o Conde das Galveas , Governador das Ar-

mas , refulveo mandaríhe dar o aííàlto j e affim foy

enveílida na manhaa de 8 de Mayo por dous Ter-

ços de Infantaria Portugueza , e dous Regimentos

Eílrangeiros , hum de Inglezes , e outro de Hollan-

dezes 5 o primeiro foy o de D. Francifco Naper de

Lencaftre, que ficou morto em cima da brecha,

havendo procedido valerofiffimamente. Seguio-fe o
do Conde deCoculim, que procedeo damefma for-

te, defprezando huma contufaõ, que lhe fez huma
balia de mofquete , e a efte o Regimento do Coro-
nel Dunkinfen

,
que ficou ferido , e elle , e os feus

Soldados , deixarão bem acreditado o valor da fua

Nação. Na retaguarda hia o Conde de Noyelles,

Frig^.deiro Hullandez, que todos correfpondersÕ k

^ranJw o^ iniao do íeu enforco. Durou o confllílo

na
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na brecha hum bom eípaçoj enaÕ podendo os Caf-

telhanos já fupportar os golpes da nofià gente, le

retirarão ao Caftello , onde logo fízeraõ íinal , lar-

gando bandeira branca , e mandou o Governador

capitular: porém ao tempo
,
que Te eftavao propon-

do as condições da entrega , íè houvera5 com tal

deíâcordo , e perturbação os que eftavaõ no Caí^

tello
,
que abrirão as portas antes de ajuRada a ca-

pitulação , centrando por ellas os noílos Soldados,

íe fizeraõ inteiramente fenhores de tudo. Os mo-
radores haviaS falvado no Caftello as fuás m-is pre-

cioías alfayas para as fegurarem , e naó fe pode em-

baraçar
, que os Soldados as tomaííèm ,

fegundo o

coftume , e máximas da guerra. Da noílà parte

houve além da perda do Meíire de Campo Dom
Francifco Naper, morrer junto a elle hum valero-

fo Capitão de infantaria domefmo Terço, chama-

do Manoel Jorge de Figueiredo j e dos feridos de

mayor confideraçaõ
,
foy o General de batalha D.

Joaô Diogo de Ataide, paflado com huma baila no

peito junto ao hombro , havendo procedido nefte

aíTalto com fingular valor. No mefmo cia 8 de

Mayo , em que foy ganhada a Praça , defpedio lo-

go o Governador das Arn^as a feu fíiho o Tenente
General da Cavallaria Pedro de Mello de Caftro,

para participar a Sua Mageíkde efta eftimavel no-

ticia , e Sua Mageftade em attençao do bom fer-

viço do Conde das Galveas, e remuneração do tra-

balho de ícu filho Pedro de Mello , lhe fez mercê

de
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de o mandar cobrir Conde

,
para que defJe logo

lograííè as honras da grandeza em vida de íèu pay.

O Auihor dos Commentarios da Guerra de Heípa- Marquez deSanPhiií-

nha referindo, que os noílos ^anliarao eíla Praça, ^^'Com.dsUGutT.di

diz
,
que tora o Lrovernador delia obrigado a enrie-

galla depois de cinco aífaitos, com a guarniçaõ pri-

íioneira de guerra: o aííalto naõ foy mais que hum,

e montandv>-íè a brecha , fe rendeo na forma
,
que

deixamos dito j e accreícenta , que a guarnição , fen-

do priíioneira . fora enviada a Lisboa, eícoltada por

cento e trinta cavallos, e que deixando os Caílelha-

nos , ainda que defpidos , e defarmados , defcuidar

aos noííos , os atarão , e opprimiraõ repentinamen-

te , e lhe tomarão os cavallos , e fogiraõ. Se os fuc-

ceíícís
,
que elie illuílre Author efcreveo , aconteci-

dos aos Hefpanhoes no theatro daquelia guerra em
diverfas partes, faõ com femelhante verofimilidade,

merecem muy pouco credito as fuas memorias , pe-

lo mal, que íe informou
;
porque eíla guarnição foy

remettida a Caftello de Vide , e naõ eftava em e&
tado da aventura , de que elle íe perfuadio , com
bum Exercito taõ vifinho , e vitorioíb , que occu-

pava os paííbs da Raya por toda aquella parte. De-
mais

, que defpidos, e defarmados, como podiao

atreveríe aos Soldados armados ,
que elle fuppoem

defcuidados pela arte dos feus ? Na verdade, que me
caufa admiraça5

, que hum homem , ainda que naô

militar , íêndo erudito , fe períuadiííè de hum taõ in-

verofimil fucceílb. De mais, que nomefmo lugar,

diZ|
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diz, que depois de íe render Valença, tomarão os

noíII)s Albuquerque, e deixando acima ao Marquez
das Minas na Beira , a elie attribue o mando , e go-

verno defte Exercito , de que era General o Conde
das Galveas j e íendo efte grande VaraÕ taó conhe-

cido na Europa , na5 teve delle noticia , nem lha

deraõ
, que governava neíle tempo as Armas da

Provincia de Alentejo.

Depois do Conde das Galveas haver ganhado

a Praça de Valença , e mandado para a de Caílello

de Vide cento e quatorze Officiaes , e duzentos e

oitenta e tres Soldados priíioneiros , e ter repara-

do a Praça , em que íe acharão muitas munições de

boca , e guerra , e além da artilharia de ferro , dez

peças de bronze , e hum morteiro grande } no dia

14 de Mayo mandou occupar o Lugar de S. Vi-

cente, advertindo aos Soldados, que fe abftiveífem

de lhe fazer qualquer violência
,
por ter aquelle Lu-

gar dado obediência a Sua Mageftade, como já íè

difle , e marchou logo o Exercito em duas linhas,

cobrindo a artilharia , e era oMeílre de Campo Ge-
neral de íemana o Conde de la Corííàna , e General

de Batalha o Conde do Rio-Grande Lopo Furta-

do de Mendoça. No dia 1 5 marchou o Exercito

na fórma fobredita , e paílíindo à viíla do Caftello

de Piedra Buena , íe mandou hum Alferes com hu-

ma partida para que examinaílè os frutos
,
que alli

eftavaô recolhidos , e íe acharão mais de oitenta

moyps de trigo, e cevada, muita quantidade delãas,

e ou-
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e outros géneros , c!e que íê aproveitarão os Solda-

dos , e muitos Paizanos. Chegou o Exercito à vií^

ta de Albuquerque , e íe aquartelou na fua campa-

nha. Fica efta Praça em hum alto , diílante tres

legoas da Fronteira de Portugal , cem muroi anti-

gos , mas de forte fabrica , e hum Caílello fituado

no mais imminente da Praça
,

reputado por inex-

pugnável , fendo o terreno fértil de frutos , e gados,

com a vifinhança do rio Gebra a meya legoa. Ha-
bitavaõ-na dous mil vifmhos

,
repartidos em duas

Parochias , com hum Convento de Frades , e ou-

tro de Freiras. Era governada a Praça por D. Jo-

íeph de Lofada , Coronel de hum dos Regimentos

daquella Provincia , Soldado de valor , e experien*

cias militares. Mandoulhe o Conde das Galveas

por hum Bolatim hum efcrito , e outro ao corpo

Secular , e outro ao Ecckílaílico , os quaes levou o

Tenente de Meflre de Campo General Antonio

Peííànha de Caílro , em que lhe perfuadia , fe ren-

deííèm , fem chegar k violência das armas , a que o
Governador refpondeo briofamente

, que fe havia

de defender até a ultima gotta de fangue : o corpo

Secular , e Ecclefiaftico refponderaô , que elles nao

tinhaõ voto em matérias de guerra , e que a Villa

eftava entregue ao Governador
,
cujas ordens elles

deviaô feguir. Depois dos Generaes reconhece-

rem a Praça , mandou o General íegundo Bolatim

com Carta fua , e havendo-íe refpondido na confor-

midade da primeira
,
foy nomeado o Conde de S.

Tom.Vil. Eeee Joaõ,
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Joaõ , General de Batalha
, para ganhar os póí^os

com os Terços do Conde da Vidigueira D. Vafco

da Gama , e do Conde de Alvor Bernardo Antonio

de Távora , em que hiaõ por particulares o Medre
de Campo Pedro da Cunha de Mendoça , D. Luiz

Jofeph da Gama, filho do Marquez de Niza, D.

Fernando de Noronha, filho do Marquez de Caí^

caes , e Antonio de Miranda de Mendoça, e íe ga-

nharão os póftos com valor , e prefteza , a pezar da

refiílencia dos inimigos , em que da noíTa parte hou-

ve quinze mortos, e trinta feridos, e da outra ma-
yor numero. No mefmo dia , que eraô i6 , foy

nomeado o Conde de Soure D Joaõ Jofeph da Cof-

ia para com o feu Terço aííjílir ao principio dos

ataques , e defender íeifcentos homens trabalhado-

res
,
que lhe deraõ para o trabalho , o que fez com

tanto valor, como aclividade , deixando-os capazes

de logo íèrvirem. Entendeo-íè
,
que o inimigo po-

deria fazer alguma íbrtida de noite : pelo que o

Conde das Galveas mandou reforçar os dous Ter-

ços do Conde! da Vidigueira , e Alvor
,
por outros

dous
,
que foraõ os do Meftre de Campo Francifco

de Abreu , e o que governava o Sargento mor Ma-
noel Gomes , os quaes foy meter o Conde do Rio,

General de Batalha. No dia 17 começou a artilha-

ria a bater o muro
, que cinere a Praça , e confiava

de feis peças , e tres morteiros, e íè mandarão mu-
dar os Terços dos arrebaldes pelos dos Inglezes , fi-

cando duas Companhias de Portuguezes para guar-
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da das Igrejas. Na noite íè deu principio às minas,

que parecerão íêrem precifas
,
pelo pouco eíFeito,

que as bailas da artilharia fazia5 na muralha , que

por antiquilTima , refulia de forte, que com pouco
íentimento leu rebatia as balias. Porém o Vifcon-

de de Barbacena, Meftre de Campo General, que

governava a artilhada ,
esforçou a bataria com mais

quatro meyos canhoens , e a fez laborar inceíTante-

mente de dia , acodindo a tudo com tal prompti-

dao ,
que a elle íè lhe deve juílamente attribuir hu-

ma grande parte do bom fucceíTo defta empreza

,

como o havia tido na expugnaçaõ de Valença, acre-

ditando aííim o feu valor com as mefmas experiên-

cias. No dia íeguinte fe mandarão pôr promptas

mil e duzentas faxinas com novos trabalhadores pa-

ra as minas ,
que adiantarão de tal forte

,
que no dia

feguinte íicariaõ na fua ultima perfeição. Nefte dia

entrou de guarda nos ataques o Marquez de Fon-

tes Rodrigo Annes de Sá , em cujo Terço íerviaõ,

como particulares, o Conde de Villar-Mayor Ma-
noel Telles da Sylva , feu irmão Antonio Telles da

Sylva, eLuiz Gonçalves da Camera Coutinho, por

que o Conde da Ericeira ,
que fervia no mefmo Ter-

ço, foy nomeado no principio da Campanha Meftre

de Campo , e Governador de Évora , e nefta occa-

íiaõ íe acharão outros muitos Fidalgos; e no arrabal-

de entrarão também de guarda os Meílres de Cam-
po Joaõ de Saldanha da Gama , D. Antonio de No-
ronha, fílho do Conde de Villa-Verde , e o Conde

Tom.VIL Eeee ii de
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de S. Vicente Joaô Alberto de Távora. Entrou

de femana no dia 20 o Meíire de Campo General

Conde de Galoway , e o General de Batalha Mar-

quez de Montandre , e eílando já a brecha aberta

para íè poder inveftir
, pelas dez para as onze do

dia fez (inal a Praça no íicio da brecha para capitu-

lar; e ceííàndo as armas, defceo pela brecha hum
Sargento mor para reféns , e da noíla parte lhe man-

darão os Sargentos mores dos Terços do Marquez
de Fontes, e do Conde de S. Vicente 5 e entrando-

fe a capitular, propuzeraô os inimigos, que entre-

gariam a Villa 5 e naô o Caftello
, cuja propofta foy

logo receitada , e outras femelhantes.

Concederaõ-lhe finalmente a de fahir pela bre-

cha a guarnição da Villa
,
eCaftello, combalia em

boca , bandeira íblta , caixa batida , e huma peça

de aitilharia , e os mandarão conduzir com feguran-

ça até Merida, com huma baftante efcolta. E que

entregando-fe a Villa , e Caftello de Albuquerque,

todos os moradores delia , affim Ecclefiafticos , co-

mo feculares , íèriaõ confervados no mefmo eftadp,

cm que fe achavaõ
,
guardandolhe os íeus privile-

«i^ios , e foros
,
que tinhao , até o tempo delRey D.

Carlos II. gozando pacificamente todos os feus

bens , aíTim rnovcií , como de raiz , o que íeria in-

violavelmente guardac^o
,

paílaniío-fe para iíTo or-

dens aos Cabos , Ofíiciaes , e Soldados. Permittin-

do-fe demais a qualquer Paifàno , morador na Vil-

la
,
que quizclTe fahir delia até o termo de oito

dias

»
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dias

, para onde lhe pareceííè , o poderia fazer , le-

vando todos os feiís bens moveis , e fe lhe daria paf-

faporte. Que aos Officiaes de Capitão para cima,

Te concedia levarem fuás bagagens
,
para o que lhe

dariaõ as carruagens ,
que faltaííem ,

por naõ as

haver na Villa , e a guarnição poderia conduzir o

mantimento neceííàrio para a marcha, a qual íe ex-

ecutaria no dia 22 do mez de Mayo às duas horas

da tarde. E que os Officias da Praça entregariaõ

todos os prifioneiros , e defertores ,
que eftavao ao

preíente na Villa. E para fegurança da capitula-

ção, entregariaõ na noite do mefmo dia 20 huma
porta da Villa , e outra do Caftello, e a parte exte-

rior da brecha , os quaes póílos feriao guarnecidos

pelos Portuguezes até à fahida da Praça. Aceita-

das eílas capitulações pelo Governador , foy man-
dado o Marquez de Fontes com o íeu Terço guar-

necer os fobreditos lugares , o que executou , ha-

vendo-fe com os rendidos com prudência , e civili-

dade. Acharaõ-íe neíla empreza , e na de Valen-

ça , além dos particulares já referidos , o Conde de

Tarouca Joaõ Gomes da Sylva , e o Conde de Sar-

zedas D. Rodrigo da Syíveira , tendo adoecido o
Vifconde de Villa-Nova da Cerveira D. Thomás
de Lima no principio da Campanha , e todos íe íi-

zeraõ dignos pelo íèu valor do applaufo commum
do Exercito, e daeftimaçaõ dos Generaes. As Tro-

pas Ingkzas , e Hollandezas , íê houveraõ com in-

crível valor em todos os coníliólos 5 e accidentes

deíls
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defte fitio , às quaes as noíTas em nada lhe ceáeraÕ
,

de forte, que o Meftre de Campo General (]onde

de Galoway , recommendava aos Officiaes Portu-

guezes, que deííèm os agradecimentos aos fubalter-

nos, e aos Soldados da adividade , defembaraço
, e

valor, com que fe houveraõ. Ella agradável noti-

cia mandou o Governador das Armas à Corte por

feu neto D. Joaõ de Almeida, aquém ElRey fez

mercê de huma Commenda. Eftas Pra<y'as confer-

varaõ os noííòs até que Valença foy demolida em
1709, cambas reftituidas pelo Tratado da Paz de

Utrech.

Eftes glorioíbs fucceííòs deixarão muy íãtisfei-

tos aos Generaes dos noííòs Alliados
,
que ferviao

no mefmo Exercito , vendo o valor , com que os

Soldados Portuguezes íè expunhaõ deftimidos aos

mayores perigos. O noííb Exercito ficou quinze

dias depois junto a Albuquerque , e difcorrendo os

Generaes , qual íeria a empreza , a que íe encami-

nhariaõ , foraõ diverfos os pareceres : porque huns

votarão , foííè o fitio da Praça de Alcantara , Villa

forte , e rica , fituada íòbre o Tejo
;
porém a ou-

tros pareceo melhor fitiar Badajoz ,
que era a cha-

ve da Extremadura da parte de Cafiella , moftran-

do, que tomando-fe aquelía Praça, a de Alcanta-

ra , e outras, facilmente cahiriaõ por fi mefmo, ven-

do-fe cortadas para os foccorros : cada h-uma das

partes fuílentou o leu parecer , e como fe naõ pu-

deraõ concordar, fe determinou mandarem à Cor-

te
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te ao Conde do Rio Grande

,
para que levaílè as

ordens , do que íê havia de executar. Com a fua

volta houve Confelho de Guerra, em que íè reíol-

veo ,
que no dia 2 de Junho marchaííe onoíío Ex-

ercito para Badajoz. Haviaõ os Francezes fortiíi-

cado aquella Praça com muito cuidado , e lhe me-

terão huma numeroía guarnição. O Marichal de

TdTé fe tinha amparado junto da Praça com o
principal Exercito deCaftella, em que eftava o Mar-

quez de Bay , em tanto
,
que o Marquez de Tho-

vy com outro menor , obíervava o pequeno Exer-

cito do Marquez das Minas na Beira junto a Pena-

macor. Tudo ifto difficultava ofitio de Badajoz,

ao qual íe fazia preciíb darfelhe principio para íê of-

ferecer huma batalha ao Marichal de TeíTé , a qual

os noííbs Generaes refolverao íè lhe déílè , connde-

rando, que eftando o Marichal acampado defta par-

te do Guadiana , na5 recuíaria o combate. Neila

efperança marcharão para o Exercito dos inimigos

a 4 do referido mez , e chegarão à noite , duas le-

goas diftantes do feu Exercito
,
que fe achava com

ventagem de lugar, e com fuperior numero de Tro^

pas
5
porém como da outra parte eraô os íêus ma-

yores intereílès, e a perda de huma batalha podia

fer de perniciofas coníequencias a ElRey D. Filip-

pe , e também caufa de huma fublevaçaõ geral em
Heípanha , nao julgou o Marichal íer conveniente

o exporfe a hum lance da fortuna , e fez que o íêu

Exercito repaííaíTe o Guadiana , tendo tido a pre-

cau^aã
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caução de fazer marchar diante as bagagens. E af-

fim íè retirou ao amparo da artilharia de Badajoz

,

que lhe ficava nas coftas , e o Guadina deFronte.

Com efta dirpofi^aÕ do Marichal de TeíTé
, perde-

rão os noííbs as eíperanças do premeditado fitio de

Badajoz , que deixarão , e marcharão no dia 5 da

ribeira da parte de Elvas , e no outro dia paiTaraô o

váo
, malogrando a refiftencia do deílacamento do

inimigo, que havia intentado impoílibilitarlhe ©ca-

minho. Depois foy o noíTo Exercito acampar , ten-

do a direita a la Caía , e a efquerda a Campo-Ma-
yor, e como fobrevieraô huns calores exccífivos,

que na Província de Alentejo faÕ nefta eftaçaõ in-

foportaveis , e naõ permittem períiílir na Campa-
nha em quanto durão , íe recolheo o noílb Exerci-

to , e fe puzeraõ as Tropas nos quartéis. Depois

o Conde de S. João com hum deílacamento recu-

perou a Praça de Marvão, muito forte pelo íitio,

com quatrocentos homens de guarnição. Eílando

já os Generaes na Praça de Eftremoz , faleceo de

huma apoplexia a 29 de Junho Dom Joaõ Thomás
Henriques ; Almirante de Caílella

,
que fe havia

achado naquella Campanha.
Havia ao mefmo tempo naProvinria da Bei-

ra fahido de Almeida o Marquez das Minas , Go-
vernador das Armas daquella Provincia , com hum
pequeno , mas luzido Exercito , formado das Tro-

pas daquella Provincia, e de muitas do Minho, naõ

havendo nelle nenhuma das Eílrangeiras j e fazendo

mar-
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marcha pela Beira Baixa , e em algumas partes

,

além da noííà Raya
,
por terras de Caílella

,
por

poupar o próprio Paiz, chegou a 4 de Mayo jun-

to à Praça de Salvaterra
,
que na Campanha do an-

no antecedente tinha fido o primeiro emprego do

Exercito deCaftelIa, mandado pelo Duque de Be-

rwick , em que vinha ElRey D. Filippe. Nomeou
o Marquez das Minas aos Meftres de Campo D.

Joaõ Manoel de Noronha, (depois Conde de Ata-

laya) D. Braz da Sylveira, e Manoel Carlos da Cu-

nha de Távora,
(
depois Conde de S. Vicente) pa-

ra ganharem a eftrada encoberta , e fe alojarem, nel-

la, o que fízeraõ galharda, e valeroíâmente, cem
que confeguiraõ hum fingular applauíb

5
porque

D. Joaõ Manoel íè arrojou logo intrepidamente à

eflacada , cortando algumas eflacas com a fua pró-

pria maõ para íè baldear dentro , como fez , e da

mefma forte D. Braz da Sylveira
,
que depois de

eftar na eílrada coberta , mandou pedir efcadas pa-

ra eícalar a muralha , como também o fez Manoel
Carlos de Távora , naõ obflante o fogo

,
que fe fa-

zia da Praça. Foy difputado o ataque , e a Infan-

taria fahio da Praça a impedir as operações dos nof-

íbs , e foy rechaçada com grande valor. Vendo
o Marquez o fogo da Praça , mandou para o im-

pedir marchar ao Terço de D. Luiz Manoel da Ca-

mera
, (

depois Conde da Ribeira) que chegou à

operação no tempo do mayor fogo , havendo-íe os

Cabos , OíEciaes , e Soldados , com grande refolu-

Tom.Vir. Ffff çaÕ

,
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çaõ , e brio : e quando já eftava prevenlclo hum pe-

tardo para romper a porta
,
que fahe à eftrada co-

berta , fez chamada o Governador da Praça D. An-

tonio Lopes Galhardo, pertendendo capitular com
condi'^5es ventajofas, as quaes naõ quiz o Marquez
ouvir j e aííim fuy forçoío tornar às armas , íegun-

da, e terceira vez, porque o Marquez efteve coní^

tante em lhe naõ conceder mais ventagem , que

aquella , com que fe havia entrej^ue no anno ante-

cedente
,
quando ElRey D. Filippe a rendeo peí^

Ibalmente , com que o Governador fe entregou h

difciiçao do Marquez Governador das Armas,

com a guarnição prifioneira de guerra
,
que foraõ

trezentos e fetenta e tres Soldados , dos quaes eraô

quarenta e oito Officiaes , e entre elles dous Sar-

gentos mores , hum Tenente Coronel , íeis Capi-

taens , e os mais eraô Tenentes , Alferes , e Sargen-

tos. A perda dos noííbs foy de trinta e dous Sol-

dados mortos , e quarenta e feis feridos , em que

entravaÕ tres Capitaens ; dos ofíènfores morrerão

muitos , e os feridos naõ paííaraõ de vinte.

Havendo o Marquez das Minas confeguido

com tanta felicidade a recuperaçaõ da Praça de Sal-

vaterra, teve noticia, que no Lugar daSa^ça, hum
dos mais ricos , e populoíbs daquelle partido , eíla-

va alojado hum Regimento Francez de Sellerim

,

unido com a muita gente do Lugar , com refolu-

çaõ de nelle fe manter nas fortificações, que tinhaõ.

Marchou o Marquez com toda a Gavallaria , e cin-

co
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CO Terços de Infantaria a atacallo , mas os France-

zes, e moradores, fendo aviíados pelos feus batedo-

res
, que o Marquez os hia buícar , íe retirarão com

toda a preíla a Saclavim
,
paííando embarcas o rio

Aiagaõ. Mandou o Marquez dar facco lívre à fua

gente , que foy muy confideravel, e com os Solda-

dos entrou também a íaquear hum grande numero

de payfanos Portuguezes , o que permittio o Mar-

quez para os refarcir dos muitos damnos
,
que os

da Sarça lhe haviaõ feito na Campanha paííàda, e

mandou pôr fogo à Villa , demolir os edifícios , e

tudo o que tocava às fortificações. Acharaô-fe na

Sarça tres peças montadas , huma de bronze de ca-

libre de doze , duas de ferro , cincoenta carros man-

chegos , e triiita galeras , tudo com as armas delRey

D. Filippe , ainda que íem rodas
,
por lhas have-

rem quebrado os Francezes
5
quarenta mil alqueires

de cevada
,
grande quantidade de farinhas , e bifcou-

to : e defta quantidade de mantimentos , e das car-

ruagens , íe entendeo
,
que da Sarça intentavaõ os

inimigos fazer alguma operação ,
que os noíTos lhe

fruílraraõ.

Nefte anno de 1705 chegou à barra de Lisboa

a Armada de Inglaterra , e Hollanda , da qual era

Almirante o Cavalleiro Schowel , e deixando no

porto de Lisboa huma Eíquadra de quinze naos de

guerra , íe fez à véla com o reftante para as Cortas

de Hefpa'"ha da parte de Gibakar , e Cadiz. Fi-

cou em Lisboa eíla Efquadra às ordens de Milord

Tom.VII- Ffffii Conde
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Conde de Peterborougb, General das forças marí-

timas, e terreílres de Inglaterra , o qual havia trazi-

do huma Caita a El Rey Carlos da Rainha Anria

da Grãa Bretanha , em que offerecia às fuás ordens

todas as forças da fua grande Armada , no cafo de

querer embarcar nella para emprender alguma fac-

ção , ou íe achar com toda na invaíàõ
,
que fe in-

tentava fazer nas Coftas de Heípanha , o que elle

aceitou perfuadido dos feus , e refolveo embarcar

na Armada , com o defignio de defembarcar em Ca-

talunha , onde fe eíperava o recebeíle aquc-lle Prin-

cipado : e participando eíla reíbluçaõ a ElRey D,
Pedro , elle com muita prudência , a naõ reprovou,

nem menos o perfuadio , deixando toda a refoluçaõ

ao íêu arbítrio , a qual veyo a íeguir. Defpedio-íê

EiRey Catholico deiRey , da Rainha de Inglater-

ra , do Príncipe , e Infantes , com a formalidade coí^

tumada, e o Príncipe com feus irmãos lhe pagarão

a vifita. EIRey o naõ fez por continuarem as mo-
leftias, de que já temos feito mençaô. Tornou El-

Rey Catholico a vifitar a EIRey de Portugal no

dia 25 de funho, em que embarcou, e dalli foy pa-

ra o íeu Palacio. O Príncipe com o Infante Dom
Francifco, e o Infante D. Antonio, acompanhados
do Duque de Cadaval , e de D. Jofeph de Mene-
zes, Veador da fua Cafa , embarcarão na Junquei-

ra em hum bargantim bem adereçado, e dourado,

e mandou o Príncipe vogar para Belém ; e chegan-

do defronte da Quinta, em que aííiília EIRey Ca-

tholico ,
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tholico , mandou a D. Jofeph de Menezes lhe dif-

íiíííè
,
que eftavaõ alli

, para o conduzirem a bordo:

chegando EiRey Catholico , o Príncipe , e Infan-

tes, o receberão fora dobarganíim, e entrarão jun-

tos, acompanhando a Suas Altezas , além do Du-
que, e D» Jofeph de Menezes, o Conde de Aííii-

mar D.Joaõ de Almeida, e da família delRey Ca-
tholico, o Príncipe de Lichtenftein ; hum Gentil-

homem da Camera , dous Cavalheros mais , e o
Conde de Peterborugh , General da Armada , os

quaes foraõ em pé , e defcobertos. Chegou o
bargantím à Capitania , chamada Rnol , de oitenta

e quatro peças de artilharia
, que era o mayor dos

navios
, que haviaõ ficado da Efquadra. Sobio Ei-

Rey Catholico , o Príncipe , e Infantes , ao portaló

do navio , onde íe defpediraõ , e depois do Príncipe

fazer os cumprimentos a ElRey Catholico, de que

foíTe para dentro , e ElRey ao Príncipe , que deí^

ceílê primeiro , fe apartarão ao mefmo tempo , El-

Rey Catholico para a fua camera , e o Príncipe, e

Infantes para o bargantím. O General da Armada,
depois deiRey recolhido , o falvou com toda a ar-

tilharia da Capitania , e de toda a Armada , e na

mefma forma faívou ao Príncipe , e leus irmãos.

No dia íêguinte mandou ElRey faber de Sua Ma-
geílide Catbolíca, e o mefmo fez a Rainha da Graa
Bretanha , o Príncipe , e Infantes. Havia-íè preve-

nido mandar prover a ocharia delRey Catholico

com grandeza , e com a attençaò , de que o provi-

mento
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mento para o mar pareceílè
,
que o era Ja meíma

ocharia. AíTim foy grande a abundância de tudo

,

o que poderia fer neceííàrio para a mefa dei Rey , e

da fua familia , de tudo quanto íe podia imaginar,

e podia pertencer ao regalo j e todos os dias em
quanto ElRey Catholico efteve embarcado no rio

de Lisboa , fe repetiao os refrefcos. No dia 26
,

que era Domingo , íè fez a Capitania à \ ela do íor-

gidouro , em que eílava defronte da Junqueira , e

ao meímo tempo levaraÔ ancora todos os mais na-

vios da fua Efquadra. A Torre de Belém falvou

a ElRey , e todas as mais Fortalezas na forma
,
que

quando entrara em Lisboa. A Capitania lhe cor-

refpondeo com toda a artilharia j e no dia 28 fahio

pela barra com toda a fua Efquadra.

Havia ElRey D. Pedro nomeado para aífiílir

a ElRey Catholico com o carader de Embaixador

Extraordinário ao Conde de Aífumar , com ordem
para que depois de fahir de Lisboa , lhe déííè a fua

Carta credencial , feoruindo as formalidades coílu-

madas. Embarcou o Conde no navio Pembrock

fco4't^lTw feíTenta e quatro peças de artilharia. No dia re-

D. joaó de Almeida , ferido íc poz a Capitania , e mais navios à capa

,

te*z na companhia dcl- r t r ^ ^ r r i i

Krv Carlos III. m. f. ^^^11 deÍTonte deCalcaes, elperando por alguns na-

Hue mandou à Corte, yjos da fua coufèrva
,
que ainda tinha6 ficado no

rio de Lisboa. Neíle tempo mandou o Conde de

Aííumar hum feu Gentil-homem com huma Carta

ao Príncipe de Lichtenílein , em que referia haver

chegado àquella Armada com o carader de Embai-

xador
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xador Extraordinário a Sua Ma^reRade Catholica

,

para o feguir , e acompanhar naquella expedição , a

que o Principe de Lichtenftein refpondeo também
por Carta , dandolhe os parabéns do novo empre-

go para hum minifterio de tanta importância, de

que era taõ digno pela fua peííòa. Ao meímo
tempo mandou ElRey Catholico por hum Cava-
Ihero da fua Corte dar ao Embaixador a boa vin-

da, e íignificarlhe a grande íatisfaçaõ
,
que tinha do

novo carader
,
que Sua Mageftade lhe havia con-

ferido , moflrando
, que nenhuma outra peííòa liie

leria igualmente agradável , e bem aceita. Poucos
dias depois mandou o Embaixador o mefmo Gen-
tii-homem ao Principe de Lichtenítein com outra

Carta /unta com a copia das fuas credenciaes para

as fazer preíèntar aElRey Catholico
,
pedindolhe

hora para a fua primeira audiência publica , a que
lhe refpondeo

, que por fer o vento rijo , e eftar o
mar empollado , e Sua Mageftade Catholica algu-

ma couíâ enjoado , lhe naõ era poíTivel darlhe au-

diência naquella occaíiaô } porém
,
que no primei-

ro dia de bonança , ou chegando a dar fundo em
qualquer porto , faria o Embaixador a fua função.

Finalmente depois de paííàdos alguns dias , haven-

do tido recados muy honrados , e de grande eflima-

çaõ
, que ElRey fazia da peííòa do Conde , e das

juílas impoííibilidades
,
que haviaô deferido a audi-

ência; no dia primeiro de Agofto , tendo aviftado

logo pela manhãa terra da Goíla de Hefpanha, e

as
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as montanhas , que eílaõ vifinhas a Cadiz
,
depois

de terem embocado o eftreito, mandou ElR ey Ca-

tholico avifar ao Embaixador
,
que como o tem-

po era de bonança , e elle íe achava melhor da ca-

beça, (em que muito havia padecido com o mar)

lhe deíejava dar audiência na tarde daquelle dia

,

em que podia fazer a fua função publica. Mandou
logo o Conde Embaixador veflir a fua família de

gala, e pôr tudo prompto com muito luzimento,

e o participou ao Enviado de Inglaterra por hum
Gentil-homem

,
que mandou hum efcaler com ou-

tro Gentil-homem para o acompanhar. Eftando a

hora determinada , fez a Capitania final com dous

tiros demofquete, e fahio delia o Conde deAltem,

Gentil-homem da Camera delRey Catholico , na

chalupa Real com feu toldo
,
acompanhada de ou-

tras , e foraõ ao navio do Embaixador
,
que o rece-

beo aoportaló, elevou à Camera, dandolhe a maõ,

e a porta 5 e depois de íè cumprimentarem , baixa-

rão para a chalupa , em que o Embaixador entrou

primeiro , e teve o melhor lugar , e toda a mais fa-

mília embarcou em outras
,
que eftavaõ prevenidas.

Chegou à Capitania , onde o Conde de Sízindoríf

,

também Gentil-homem da Camera , o efperava na

ultima elcada , eftando toda a guarnição em armas

,

que aprefentou ao Embaixador
,
quando paílbu , e

os Oííiciaes fizeraõ reverencia com a efpada, tocan-

do a marcha os tambores. Na íègunda efcada efpe-

rava ao Embaixador o Príncipe de Lichtenftein , e

depois
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depois de lhe fazer feu cumprimento , o conduzio

à Camera delRey Catholico
,
que eílava em pé , e

coberto
j
logo

,
que o Conde Embaixador appare-

ceo , fe defcobrio , e fazendo eíle as fuas reveren-

cias , deu EIRey tres paíTos a recebello , e tornan-

do ao feu lugar
, poz outra vez o chapeo , e n^.an-

dou ao Embaixador fazer o mefmo , e depois de íe

cobrir deu a Embaixada ,
entregando a Carta de

crença , e foy depois conduzido ao íêu navio na

meíma forma , com que havia fahido
, acompa-

nhando-o o Conde de Altem até à fua Camera,
aonde o Embaixador tinha prevenido hum refrefco

de frutas , e doces , e daquellas coufas
, que o mar

podia permittir, que lhe ofFereceo , havendo amef-

ma providencia para todos os que o haviaõ acom-

panhado , com varias cafias de vinhos j e defpedin-

do-le o Conde de Altem , o acompanhou o Embai-

xador até o portaló na forma
,
que havia feito an-

tes. Quando o Embaixador lahio da Capitania , de-

pois de lhe darem varias boas viagens, como he

cofiume no mar, o falvou com quinze peças, que

o Conde Embaixador íatisfez com igual numero,

quanto que chegou ao feu navio. Havemos re-

ferido a formalidade defía Erribaixada dada no mar,

como matéria rara vez íuccedida. A Armada fe-

guindo a fua viagem
,

depois de vai ias efcalas ,

deu fundo a vinte e dous de Agofto defronte de

Barcellona , e pf)ndo a gente de dtítmbíírque cm
terra , íè deu principio á Conquifta daquelle Frin-

Tom.VIÍ. ^fagS ^^P^"
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cipado cem fe renderem algumas Praças.

Depois da gloriofa Campanha ,
que temos re-

ferido , na Província de Alentejo , o Conde das Gal-

veas , Governador das Armas
,
paííbu à Corte a

gozar os merecidos applauíos dos triunfos , coníe-

guidos nas Praças , e Lugares
, que tomou aos Caf-

telhanos , a quem fempre foy fatal o íeu braço, co-

mo fe vio em tantos fucceílbs glorioíbs , cem que

na guerra paíTada da Acclamaçaõ havia triunfado

dclles \ e aíTlm mereceo íer o íeu nome refpeitado

pelo íêu valor , o qual lhe adquirio grande reputa-

ção entre as Nações Alliadas , e inimigas de Euro-

pa. Achava-fe o Conde já em idade muy avança-

da , ainda que nelle o valor , com huma incrivel vi-

veza , animava as forças já attenuadas com os du-

ros trabalhos da guerra , e com os muitos annos : a

que attendendo ElRey Dom Pedro, querendo naÔ

abbreviar com novas fadigas huma vida ,
que efti-

mava , e íè fizera íempre merecedora da fua Real
attençaõ , nomeou , fem que deixafie queixofo ao

Conde , o governo das Armas de Alentejo no Mar-
quez das Minas, e deu o governo das Armas da Bei-

ra
,

que elle mandava , ao Marquez de Fronteira

D. Fernando Maícarenhas. Determinou o Mar-
quez das Minas no mefmo anno de 1705 fazer hu-

ma Campanha no Outono
, emprendendo fitiar Ba-

dajoz , o que com effeito poz em execução j e aííim

nos princípios de Outubro , com o íêu Exercito co-

meçou a fitiar a Praça , fendo aberta a trincheira a

três
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tres do referido mez. Acampou o Exercito de for-

te
,
que lhe ficava da parte efquerda o rio Guadia-

na, e da outra parte hum pequeno corpo de Tro-

pas noflas entregues ao Conde deS.Joaõ, Diíla-

va duas legoas o Marichal de TelTé com o Exerci-

to inimigo junto a Talavera. Poftas as batarias,

começarão a laborar contra a Praça
,
principalmen-

te huma grande bataria ,
que lhe fazia hum conti-

nuado fogo j os inimigos fe defendiaõ canhoneando

continuamente o noíTo campo com a fua artilharia
,

e com as bombas , que também do noííò campo íè

lançavaô na Cidade , com baftante damno. No dia

onze, em que osnoflòs começarão abater a Praça,

perdeo o General Conde de Galoway do tiro de

huma bala de artilharia o braço direito , que elle lo-

go fez cortar , e foy preciíb , paru continuar a cura

,

paííàr do campo para Elvas. Nefte accidente che-

gou da Corte ao Exercito o Baraõ de Fagel , Meí^
tre de Campo General

,
para exercitar o feu pofto

;

e aííim no dia treze traçou huma trincheira defde

o Guadiana até o Xevora , fazendo trabalhar nella

com grande ardor
, para concluir pôr a linha na fua

perfeição , o que lhe naô foy poflível confeguir,

porque os inimigos na meíma noite fe puzeraô em
marcha , e ao amanhecer do dia quatorze apparece-

raô diante do noflb flanco. He deíaber, que na

noite de treze para quatorze , às duas horas depois

da meya noite
,
paíTaraõ huns deíertores , e deraõ

noticia
,
que os inimigos eftavaô em marcha defde

Tom.VII. ^ggg " ^ P*^^*^'
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o principio da noite
j

porém naÕ deraõ noticia

por qual das partes do rio marchava5. O Mar-

/ quez das Minas fem perder tempo, mandou por o

Exercito em armas , e montar a Cavallaria para ef>

tar tudo prompto ao primeiro aviíb , e os repetio

aos Cabos
,
que eílavaô da parte da ponte

; porém
ou por caíuaiidade , ou pordefcuido, como outros

diílèraõ , o Marichal de TeíTé paííbu com o feu Ex-

ercito a ponte , fem íèr fentido dos noíTos
, que eí^

tavaÕ da parte do rio , e ganhou a ponte do Xevo-
ra , e íe formou contra os noíTos. Finalmente os

Francezes paííaraÕ com oíêu Exercito, e ficou Toc-

corrida a Praça
,
depois dos noíTos a haverem ba-

tido fortemente , de forte , que pouco faltava para

porem a brecha capaz de íe dar o aííàlto. Naõ foy

cauía defte fucceílb o dcfcuido do Marquez das Mi-

nas, porque tinha dado as ordens com toda a dií^

tinçaõ , e clareza
,
para que a Praça naÕ foííe foc-

corrida j e naÔ faltou quem attribuiííe a alguns Ge-
neraes Eílrangeiros efle defcuido , cu por fkka. do
conhecimento do Paiz , ou por paixoens particu-

lares, que tantas vezes tem fido motivo da ruina

dos Exércitos. Poucos dias depois fobrevieraõ taõ

grandes chuvas, que obrigarão ao Marquez, ten-

do ouvido aos Generaes, a levantar o fitio mais ce-

do, do que elle deíej?.va : pelo que mandou pôr em
marcha o Exercito , levando o trem da artilharia di-

ante , e fazendo tirar naõ fó o que havia fervido

nos ataques , mas com muito vagar tudo o que po-

dia
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dia ter ufo aos noííòs , e marchou para Elvas , de-

vendo- íe ao General da artilharia Pedro Mafcare-

nhãs a mayor parte da boa ordem , com que íe reti-

rou a mefma artilharia , que com a fua direcção ti-

nha no íitio furiofamente laborado j e encarregando

ao Sargento môr de batalha o Conde de Soure aquel-

la diligencia, a executou com o acerto, que coftu-

mava , e o meímo fízeraô no fitio os mais Generaes,

Cabos , e Soldados , ficando muitos deíles mortos

,

e feridos , entre os quaes foy o de mayor diftinçaõ

Mathias da Cunha, levandolhe huma baila de arti-

lharia huma perna , e ferindo-o na outra, o que lhe

naõ embaraçou continuar o íerviço da guerra
, pri-

meiro em Portugal
,
depois em Alemanha , occu-

pando vários póílos com muito valor , e capacida-

de, l

Deixámos a ElRey D. Carlos III. chegado a

Catalunha , de donde participou os progreíTos das ar-

mas dos Aíiiados naquelle Principado j e a ElRey D.
Pedro a noticia , de que a Cidade de Barcellona , de-

pois de ter íbfrido hum vigorofo fitio, fe rendera,

capitulando a 9 de Novembro do mefmo anno de

1705. Neila Cidade eftabeleceo ElRey D. Carlos

a fua Corte, aonde refidio , até que por morte do
Emperador Jofeph feu irmaÕ

,
paíTou a Alemanha

,

e fendo eleito Rey dos Romanos no anno de 171 1,

lhefuccedeo no Império. A efta felice noticia, que
figora dava ElRey D. Carlos , íè ajuntou rogar a

ElRey D. Pedro lhe envií^íTe alguns foccorros para

poder
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poder adiantar a fua Conquifta , acerefcentando pe-

dir a ElRey , que augmentaííè os íèus progreíTbs

com os leus Exércitos, fazendo huma diverfaõ a feu

favor. Mandou ElRey fazer hum Coníelho de

guerra íbbre o referido , e fe refolveo com confen-

timento dos Generaes InHezes , e Hollandezes,

mandar a Catalunha huma parte das Tropas daquel-

las duas Nações, e que entretanto da parte de Por-

tugal fe fízeííè tudo o que foííè poíTivel contra os

inimigos
,
para que acodindo com as fuás Tropas à

noííà fronteira , fe divertiííem os foccorros contra

Catalunha. Nefte tempo chegou de Londres o

Doutor Creigon , Medico Eícocez , de grande re-

putação , e experiências , o qual o noíTo Enviado

D. Luiz da Cunha com a noticia da queixa
,
que

ElRey D.Pedro padecia, mandava para o curar

j

porém como já nefte tempo ElRey tinha vencido

a queixa , naõ íè julgou conveniente feguir a fua di-

recção j e afíim voltou para Londres no primeiro

comboy Inglez, que fahio do porto de Lisboa, ha-

vendolhe ElRey mandado dar huma boa joya

,

além do dinheiro, que havia recebido em Londres,

efoy muy fatisfeito daattençaõ, que experimenta-

ra. No fim defte anno faleceo a Rainha da Graa

Bretanha D. Catharinha a 5 1 de Dezembro , como
já deixámos eícrito no Capitulo IIÍ. defte Livro,

e íentio ElRey em extremo a morte da irmãa
j
por-

que além de venerar as excellentes virtudes , de que

a Rainha fe adornava , era muy carinhofa a cor-

refpon-
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refpondencia , com que reciprocamente íè trata-

vaõ.

No principio do anno de 1706 no mez de Ja-
neiro entrou no porto de Lisboa hum navio da Ar-

mada Ingleza , em que vinha embarcado Ben Ha-
met Caron , Embaixador delRey de Maquinez à

Rainha Anna da Grãa Bretanha. Efcreveo elle ao

Secretario de Eftado D. Thomas de Almeida , di-

zendo
, que íe íeu Senhor foubeíTe

,
que elle havia

de entrar no porto de Lisboa , certamente lhe daria

Carta para Sua Mageftade j e que já ,
que a cafua-

lidade o trouxera a Lisboa
,
defejara ter a honra de

fe pôr aos íeus pés. ElRey lhe deu audiência na

Quinta de Alcantara Tem formalidade alguma, fen-

do interprete Antonio Correa da Franca, Efcrivaô

da Fazenda da Cafa de Bragança. Nefte anno co-

meçarão ater eíFeito aspromeíTas, que ElRey D.
Pedro mandara fegurar a ElRey D. Carlos IIL de

fazer huma vigoroía diveríàô contra os íèus inimi-

gos ; e he certo
,
que fe delia íê íouberaÕ aproveitar

os Alliados
,
que eílavaõ da parte de Catalunha

,

íêriaõ bem diíFerentes os progreííbs das fuas armas.

Sahio o noííb Exercito à Campanha , de que era fu- , . .

premo General o Marquez das Minas , (joverna- de May i70<5,imprer.

dor das Armas da Provinda de Alentejo, com os J^»J"»Hayanodi.oan-

parcidos das Províncias da Beira, Minho , e Traz
os Montes , de que eraõ Governadores das Armas
o Marquez de Fronteira , o Conde de Atalaya , e o

Conde de Avintes. Governava a Cavallaria o Meí^

tre
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tre de Campo General o Conde de Villa-Verde , e

da Artilharia era General Pedro Mafcarenhas , e

General das Tropas Inglezas o Conde de Galo-

way , e das Hollandezas o Meftre de Campo Gene-

ral Monf. Frisheim ,
que havia fuccedido ao Baraô

de Fagel , a quem os Eftados Geraes acordoraÕ o

mefmo foldo , e o Meftre de Campo General o

Conde de Ia Corílana. Serviaô no mefmo Exerci-

to o Conde de S. Joaõ, General da Cavallaria de

Traz os Montes , D. Joa5 Diogo de Ataíde , Ge-

neral da Cavallaria da Beira , os Generaes de Bata-

lha os Condes de Soure , S. Vicente , Tarouca , e

D. Joaõ Manoel de Noronha , D. Rodrigo de Len-

caílre , Pedro de Vafconcellos e Souía > e o Conde
do Rio-Grande.

Formou-íe o noííò Exercito a 25 de Março na

Fonte dos Çapateiros , e a 5 1 partio do Campo en-

tre Caya , e Cayola , onde fe ajuntou a noííà arti-

lharia
, que vinha pela parte de Arronches , efcolta-

da com hum corpo de Tropas de Traz os Montes,

que mandava o Conde de S. JoaÕ , e foraõ a S. Vi-

cente , e íe apoftarao junto a Membrio , e eftas duas

Povoações íè renderão logo aos noílbs : e fazendo

alto o Marquez das Minas , mandou chamar o Al-

caide , e Governança de Broííàs , Villa mais popu-

lofa
, que a de Alcantara , abundante de frutos , e

trato dos íêus moradores , para que vieííèm render

obediência a ElRey D. Carlos III. o que elles re-

cufaraõ , dizendo
,
que o Duque de Berwick vinha

a foc-
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a íbcorrellos com hum groíTo das fuás Tropas, por-

que <e achava junto da Villa. Na noite de 5 de

Abril mandou o Marquez ao General de Batalha D.

Joaõ Manoel de Noronha com hum deftacamento

para tomar poílo íobre o rio Solor
, que o noífo Ex-

ercito devia paífar, para guardar os póílos, e o pdfo

chamado dos Cavalleircs
, que o noííò Exercito por

força havia de atraveílar, porc^ue os inimigos tinhaõ

derribado a ponte
,
que eiiava íobre efte rio. E no

dia 6. paíFou o Exercito , fem que houveiTe quem
lhe cifputaíTe a paílagem , atraveííàndo defpenhacei'

ros, e cerros , em que os Soldados Portuguezes íi-

zeraÔ hum caminho capaz de poder paíiar a arti-

lharia , em que teve grande parte a aâ:ividade , e

induftria de Dom Joaõ Manoel, que os mandava.

Teve avifo o Marquez das Minas, que oMarichal

de Berwick fora para Broílas com as fuás Tropas

,

pelo que refolveo dc o atacar no outro dia. AíHm
370 jVIarquez , com approvaçaÔ dos mais Gene-

raes , dividio o feu Exercito em dous corpos , e íè

poz diante da mayor parte da Cavallaria , e cem
dez Terços de Infantaria , e íeis peças de Campa-
nha , marchou em direitura a BroíTas , deixando o

reflo do Exercito entregue ao Conde de Galloway,

(o qual depois fe unio ao Marquez das Minas) Coa»

de de la Corííana , Meílre de Campo General , e o

Conde de Tarouca , General de Batalha
,
para que

íèguraíTe a noíía artilharia
,
bagagens , e provifbens

do Exercito , que nao haviaõ ainda paílado o rio.

Tom.VÍI. Elhhh Mar-
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Marcharão os noííbs com diligencia ao pé das mon-
tanhas, a fim de que os inimigos naõ tiveíTem tem-

po de fe porem em eílado de defeníà j mas tanto

,

que osnoííos chegarão aoplaino, em que efta Vil-

la fica fituada , elles fe retirarão precipitadamente ,

cobrindo-fe com obofque, que fica entre Broílàs,

e a Cidade de Cárceres. O Marquez das Minas

mandou hum pequeno deftacamento à ordem do

General de Batalha Dom JoaÕ Manoel para tomar

Broílàs
,
(encarregandolhe a guarda do Convento

das Freiras da Villa) onde fe achou huma boa quan-

tidade de trigo , e farinha. A noííà Cavallaria íe

avançou além do bofque , e a Infantaria
,
que íè co-

meçou a fentir fatigada ,
por haver marchado defde

as cinco horas da manhaa até às quatro da tarde

,

teve ordem de a feguir do modo ,
que lhe foííe poí^

fivel. Finalmente huma parte da noíía Cavallaria

atacou a retaguarda dos inimigos com tanto vigor

,

que o Duque de Berwick
,
paflando da vanguarda

à retaguarda com tres B^egimentos de Clavineiros ,

começara5 a peleijar ; e rebatendo com valor a in-

veftida , foraÕ finalmente taõ vigorofamente carre-

gados os inimigos, que íe retirarão com grande pre-

cipitação , ficando huma boa parte dos Soldados

mortos , e feridos. Nefte combate deixarão duzen-

tos e quarenta cavallos , e oitenta priíioneiros , em
que os principaes foraõ D. Diogo de Monroy, Ge-

neral de Baralha , a quem o Capitão de Cavallos

Gonçalo Pires Bandeira havia rendido , havendo-fe

com
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com elle com toda a urbanidade, e o Conde de Ca-
nillejas

, particular , e outros Oííiciaes. Da noííà

parce ficarão alguns mortos , em que entrou o Ge-
neral de Batalha Conde de S. Vicente Joaõ Alber-

to de Távora , que durou poucas horas depois do

combate, com geral fentimento, pelas efperanças,

que promettiao a fua pouca idade
j
porque no mais

florído delia , íe arrojou taõ deftimidamente pelas

Tropas dos inimigos, que dentro delics peleijou ta5

valeroíâmente, que recebendo algumas feridas, de

que veyo a perder de huma a vida , deixanda-o aí^

íãz vingada no valor do leu braço. Os feridos fo-

raÕ o Tenente General da Cavallaria Pedro Ma-
chado de Brito , e os Commiflarios da Cavallaria

Antonio Paíl^nha de Caftro , Francifco Tavares

,

que morreo das feridas , e Francifco Paulo , fendo

feridos de balias , como foraõ quafi todos os noííbs

mortos. O Marquez das Minas íè empenhou tan-

to, que íêexpoz a ficar cortado dos inimigos
;
po-

rém o Conde de Atalaya D. Pedro íeu fobrinho

,

o foccorreo promptamente , livrando-o do perigo.

Acabou o combate já muy avançada a noite , e as

noífas Tropas tornarão para o campo de BroiTis.

Os Condes de Atalaya , Avintes ,
Galoway , Villa-

Verde
,
Marquez de Fronteira , Condes do Rio-

Grande , de Soure , de S. Joaõ , e D. Joaõ Diogo de

Ataide, obrarão como íeefperava das fuas peíToas,

e àfua imitação os mais Cabos , e Oííiciaes íe hou-

veraõ com fingular valor, e naõ menos as Tropas

Tom.VII Hhhhii das
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das duas Nações Ingleza , e Rollandeza
,
que deraõ

lingulares provas, reconhecendo, que em nada lhe

foraõ inferiores os Portuguezes. Os Condes de Ia

CoríTana , Tarouca , e Dom Joaõ Manoel , na5 íe

acharão neRe coníií£l;o
,
porque aíTiftiaõ nos póílos,

que acima diílemos lhe foraÕ encarregados. Vol-

tando o Marquez do combate já muito de noite pe-

los embaraços do bofque
,
chegou a Broííàs

,
cujos

habitantes haviaS abandonado as caías , e fogido pa-

ra o Duque de Berwick , e outros Te haviao retira-

do às igrejas
,
repugnando dar a obediência : pelo

que foy faqueada a Villa , e queimadas algumas ca-

ías , o que caufou taô grande terror nos vifinhcs

,

que grande quantidaríe de Lugares vieraõ dar a de-

vida obediência ao Marquez das Minas
,
que dei-

xando no Caftello hum Terço, mandou continuar

a marcha para Alcantara, onde che2;ou a 9 de Abril

pelas tres horas da tarde. He a Villa de Alcanta-

ra bem conhecida por íèr cabeça da illuftre Ordem
Militar

,
que delia tomou o nome

,
perdendo o an-

tigo de S.Joaô dc Pereiro, quando foy íègunda vez

conquiftada aos Mouros , e dada aos Cavalleiros da«

quella Ordem , com que muito fe ennobreceo , e

também com a celebre ponte , que mandou fazer o

Emperador Trajano íí^bre o Tejo , a cuja margem
fica fituada com mil e duzentos viíinhos, dous Con-

ventos de Frades , e outros dous de Freiras
,
guar-

necida de bons muros para a fua defenfa. Chegou
o noíTo Exercito à viíla deíla Praça às nove horas

da
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da manhãa , e logo o Marquez íbube por hum de-

fertor
, que che2;ou ao Exercito

,
que nella havia

dez Terços de Infantaria, e no mefmo dia deu prin-

cipio a fitialla , e as Villas de Rey , e Marilla lhe

vieraõ render obediência.

Foy o Marquez das Minas com outros Ge-
neraes a reconhecer hum alto vifinho para forma-

rem huma bataria , tendo fido íèmpre íèguidos das

bailas dos inimigos da Praça , em quanto durou eí^

ta diligencia , de que foraõ mortos alguns Enge-

nheiros noílos , e outros feridos. Vindo já na vol-

ta da Praça, recebeo o Conde de Ataíaya D. Luiz

Manoel de Távora , Governador das Armas do Mi-
nho , e do Confelho de Eílado , huma balia ,

que

lhe fahio a huma ilharga , e parecendo ao principio

fer de pouco perigo
,
foy mortal a poucos dias , e

delia faleceo a 16 com geral lentimento de todo o
Reyno, Exercito, e Cabos delle

,
porque era mui-

to amado , e reíbeitado por fua grande authorida-

de , e valor
, principalmente de todos os que haviaõ

militado com elle
,
por haverem experimentado os

eíFeitos da fja liberalidade , na providencia , com
que os foccorria

j
porque havia fido o Conde orna-

do de excell^jntes virtudes , brilhando nelle igual-

macnce a gen^rofidade , e valor , partes, com que
coiífeguio refpeito , e reputação. Na manhãa deí^

te dia ordenou o Marquez ao General de Batalha

D. foaõ Manoel de Noronha
,
que com os Terços

de Moura, de que erao Meftres de Campo o Con.

de
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de de Aveiras Luiz da Sylva Tello , e Dom Luiz
Manoel da Camera , herdeiro do Conde da Ribei-

ra Grande , e dous Regimentos , hum de Inglezes

,

de que era Coronel Blood , e outro de Hollandezes,

que foííèm atacar o inimigo
,
que fe achava occu-

pando as imminencias , em que fe havia pôr a arti-

lharia , e o íitio de S. Franciíco
,
que fica diftante

da Villa tiro de efpinguarda
,
que eílava guarneci-

do por hum Capitão , e cincoenta Soldados j aos

quaes inveílio com tanto vigor o Coronel Blood

com os Liglezes
,
que foy tomado com a efpada

na maÔ , fazendo dezafeis priíioneiros. Na tarde

do mefmo dia chegou o refto do noííb Exercito,

qUe conduzia a artilharia , e começarão os noííbs a

trabalhar em duas batarias , huma de oito peças de

vinte e quatro , e fete de Campanha , e outra de

cinco peças groííàs , e fete Culebrinas ,
que fe ar-

marão contra a Praça , naõ obftante o muito fogo

de artilharia , e mofquetaria , com que das muralhas

o procuravaÕ impedir: e porque o fitio de S. Fran-

ciíco era de muita ofFenía à Praça , intentou o ini-

migo recuperallo com hum corpo de cem homens,

que foraÕ rechaçados com perda fua.

No dia antecedente haviaô entrado na Praça

dous Terços de Infantaria , com que os fitiados íè

animarão , e ainda mais com hum recado do Du-
que de Eerwick

,
que lhe recommendava íê defen-

deííèm
,
porque elle paílava logo a íbccorrellos j e

aífim com novo brio começarão a fazer hum inceí^

fante
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íànte fogo contra os que trabalhavaÕ nas batarias

,

ferindo , e matando muitos. Aos noíibs para deí^

viar das muralhas os Mofqueteiros
,
que offendiao

os que trabalhavaÕ ,
foy neceífario aííeílar contra a

muralha fcis peças de Campanha, pornao efíar ain-

da prompta a artilharia groííà , de que elles fizeraô

pouco cafo
j
porém na meíma tarde de onze come-

çou a laborar a primeira bataria grande , a que íè

ajuntou íeis morteiros, a qual eftava aíliílida dos In-

glezes, e Hollandezes , o que faziaõ com tanto vi-

gor
,
que era maravilhoíb o efíèito. A doze come-

çou a atirar a íegunda bataria com damno confide-

ravel dos inimigos , a qual eftava a cargo do Gene-
ral da Artilharia Pedro Mafcarenhas , que livrou

com bom fucceílb de huma baila de vinte e quatro,

que lhe tocou o chapeo , e nao menos o Meftre de

Campo Ignacio Xavier Vieira Matoíò de huma de

mofquete
,
que lhe levou o chapeo , e roçou o caí^

CO. E finalmente pofta a terceira bataria, que la-

borando com as mais inceíFantemente , faziaõ hum
horroroíb eftrondo com ruina nas muralhas , e as

bombas a faziaõ nas cafas , e edifícios da Praça 5 os

moradores entrarão em tal confternaçaõ , que o Go-
vernador íe vio confufo no remédio , que lhe pediaõ

os moradores da ceííaõ de armas.

Havia o Marquez das Minas , tanto que en-

trou no campo de Alcantara
,
premeditado a paíTa-

gem do Tejo , rara o que ordenou ao Quartel Mef-

tre Francifco Pimentel, que íizeíle diligencia fobre

o fitio

,
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o íitio , em que fe podia lançar a ponte de barcas

pela parte, que íica abaixo da Praça, lendo ceitifi-

do da impoíTibilidade pelos desfiladeiros , e rochas

continuadas daquella parte
;
porém com a noticia

de hum paizano avindo, paílòu o rio meya legoa

acima de Alcantara, onde achando commodo para

lançar a ponte, o participou ao Marquez General,

que ordenou ao Marquez de Fronteira , e ao Con-

de de Soure , General de Batalha
,
que com as Tro-

pas do partido da Beira, foíTem com oQjjartel Mef-

tre , e procuraíTem lançar a ponte na parte mais

conveniente. O que o Marquez de Fronteira ex-

ecutou com admirável ordem , e acerto com o par-

tido das Tropas da íua Provincia ; e vencendo a dif-

íiculdade de paííàr também o rio Alsgon, fe aquar-

telou da outra parte do Tejo febre a Praça a 12 de

Abril
,

plantando outra bataria em fitio taô pro-

porcionado
,
que conduzio muito para o rendimen-

to da Praça , onde fe lhe ajuntou o Vifconde de

Fonte-Arcada Manoel Jaques de Magalhaens , Ge-

neral da Artilharia da Beira , com quatorze Compa-
nhias de Cavallos , e oito Terços de Infantaria, com
algumas peças de artilharia , e morteiros , com que

daquella banda efperava ao Marquez. Naõ fatif-

feito o Marquez deita taõ importante operação,

mandou ao General da Cavallaria daquella Provin-

cia D. João Diogo de Ataide
, que com íèifcentos

Cavallos , e outros tantos Infantes fcíTe reduzir à

obediência o Lugar de Seclavim, hum dosm-yores

daquelle
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daquelle deílriclo , rico , e bem povoado de gente

valeroíà , e guerreira , e o General o executou com
grande aílividade , e acerto

,
porque intentando os

moradores a refiftencia , elle íè iiouve de íbrce
, que

querendo os Soldados compeníàr o trabalho com os

deípojos , o General naõ coníêntio
,
que íê fizeííè

damno aos moradores
,
por íêr efta a intença5 del-

Rey D. Pedro , taõ recommendada nas fuás Reaes
ordens ao Marquez das Minas. Os inimigos ven-

do efte corpo de Tropas, que mandava o Marquez
de Fronteira , entenderão ,

que era o Duque de Be-

rwick y que chegara com o íbccorro
, que lhe pro-

mettera , e lhe fízeraÕ finaes toda a noite
5
porém

brevemente íê viraÕ deíènganados , e lhe defcahiraô

totalmente os ânimos , e refolveraô de íè render

;

porque havendo reconhecido , que era o noííb Ex-

ercito, fe lhes augmentou o receyo , vendo toma-

das todas as entradas da fua grande ponte
j
porque

a artilharia
,
que o Marquez de Fronteira tinha en-

carregado ao Conde de Soure , a fez fobir com a

fua grande adlividade para o alto de hyma penha

da parte dalém do Tejo , e era a de que recebia5

mayor damno os fitiados , e foy a cauíà de toma-

rem a refoluçaõ de fe renderem : e levantando ban-

deira branca na muralha , mandara5 ao noílb Cam-
po hum Tambor , pedindo reféns , e tregoas por

duas horas para capitularem , e íêriao nove para dez

do dia , quando vieraô da Praça dous Coronéis pa-

ra reféns , e da noííà parte mandarão ao Meftre de

Tom.VII. liii Cam-
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Campo Antonio Carneiro , filho primogénito do

Conde da Ilha , e ao Tenente Coronel do Regi-

mento de Stewart j mas como elles recuíaraõ ren-

deríe do modo
, que o Marquez das Minas lhes

propunha , que era ficarem todos prifioneiros de

guerra , e entregue toda a artilharia , Te rompeo o

tratado, e fe retirarão outra vez. Depois do meyo
dia

,
que eraõ treze do mez

,
começarão atirar de

novo as noííàs batarias, ainda com mayor força, do

que até alli tinhaÕ feito contra a Praça. E fazen-

dolhe novas propoíições , fe acordava aos fuiados,

que elles íeriaõ rendidos prifioneiros de guerra , e

que todos osOfficiaes, que quizeííem aílenrar pra-

ça , íèriaõ confervados nos mefmos póftos , em que

fe achavaô , e lhe íeriaõ pagos os feus íoldos na for-

ma de Inglaterra \ e que os que na5 quizeííem íèr-

vir na guerra , fe poderiaõ retirar àsfuas cafas, obri*

gando-fe a naõ tomarem mais armas contra ElRey
Carlos III. porque de outro modo feriaõ levados a

Lisboa. Porém fendo regeitadas eRas condições,

começarão as quatro batarias inceííiinremente a la*

borar com hum granc^e fogo , com tal eílrago das

vidas , e edifícios da Praça
,
que bem moílravaõ

qual era o brio dos valerofos Hefpanhoes , que eí^

tavaõ íitiados j e porque huma das batarias havia

feito huma confideravel brecha , íe cnmeçaraõ a

diípor as coufas para fedar o aíFalto no íeguinte dia.

A 14 pela manhãa mandou o Marquez das

Minas ao Conde de Tarouca à Praça , para de no-

vo
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vo perfuadir ao Governador a entrega , porque de

outra forte , nem a elle , nem à guarnição daria al-

gum quartel. O Conde
,
que era dotado de vive-

za, difcriçaõ, e aíFabilidade, negociou de forte, que

o Governador fe determinou às duas horas da tar-

de , e íê deraô os reféns de huma , e outra parte , e

convindo na capitulação
,

foy aílinada reciproca-

mente a 14 de Abril de 1706, em que lhe conce-

deo o Marquez General , entre outras coufas, que

a guarnição íahiria da Praça pela brecha , com to-

das as honras militares praticadas em fenielhantes

occaííoens , e que feria logo defarmada, e feita pri-

ííoneira de guerra , com condição
,
que os Officiaes,

de Capita5 para cima , feriaõ portos em liberdade

depois de feis mezes. Affim ao amanhecer íahio a

guarnição da Praça, conforme os artigos, com que

fora a capitulação. Nomeou o Marquez General

20 mefmo Conde de Tarouca para tomar poífe da

Praça , defendella das extorfoens , e expedir a fua

evacuação
,
que foy no dia dezaíêis , como fe havia

capitulado. Tanto
, que foy defarmada a guarni-

ção
, foy remettida com boa eícolta a diverfas Ci-

dades , e Villas da Provincia da Beira , a qual con-

fiftia em dez Terços de Infantaria
,
que faziaõ o

computo de quatro mil e duzentos homens , em
que entrou o Governador da Praça Dom Miguel

Gafco , Cavaileiro da Ordem de Santiago, General

de Batalha , o Tenente da Praça D. Joaô de Padi-

lha, eo Sargento mor dameíim D Agoftinho de

Tom. VIL liii ii Arun-
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Aruntura e Benavente , Dom Joaõ Jofeph Duran
,

Ajudante mayor , o Engenheiro mor Biond , e o

Engenheiro Dedon , nove Coronéis , em que en-

trou o Marquez de Torrecuíâ , Grande de Hefpa-

nha, Gentil-homem da Camera, tres Capitaens Co-
ronéis , treze Tenentes Coronéis , tres Segundo-Te-

nentes Capitaens , hum Subíede mayor Tenente

Coronel , íetenta e feis Capitaens de Infantaria , e

tres Capitaens reformados. Acharaõ-le na Praça

quarenta e fete peças ^de artilharia de diverfos ca-

libres
,
grande parte de bronze , duas mil novecen-

tas e feííènta e huma eípingardas , e outras muitas

defarmadas , tres mil e novecentas arrobas de pólvo-

ra , mil e oitocentas bailas de artilharia , trezentas

e feííènta caixas de bailas de chumbo , íeis mortei-

ros
,
quatrocentos moyos de farinha , cento e tan-

tos de cevada , duzentos toneis de vinho , mil e du-

zentas fardas novas para as Tropas , e cento e cin-

co cavallos , e outras muitas munições em grande

numero para o ferviço da guerra , de que íè tomou
conta pelos Ofíiciaes da Vedoria do Exercito , a

quem tocava. O Marquez das Minas mandou íeu

filho o Conde de Prado D. Joaõ de Souíà com eí^

tas agradáveis novas à Corte , e chegou pela poíla

a i6 de Abril. ElRey rendeo as graças aDeos pe-

los venturofos principios da Campanha , e houve

luminárias por tres dias na Cidade. ElRey fez mer-

cê ao Conde de Prado do titulo de Marquez
, para

que em vida de feu pay lograíTe as mefmas preemi-

nencias^
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nencias
,
que a eíla dignidade faõ annexas neíle

Reyno. No mefmo tempo ganhou o Marquez de

Fronteira a Praça de Moraleja , vifinha de Alcanta-

ra , com o deftacamento
,
que mandava , a qual era

forte por fitio , e com guarnição paga.

No tempo
,
que o noflò Exercito eftava fíti-

ando a Piaça de Alcantara , e ella para fe render,

pois a 14 de Abril feaífinou a íua capitulação, no

dia antecedente teve noticia o Meílre de Campo
General Joaõ Furtado de Mendoça , do Confelho

de Guerra
,
que governava as Armas da Província

de Alentejo na auíi ncia do Marquez das Minas

,

que entre o Forte de S. Chriftovaõ , e Badajoz , fe

viaõ algumas barracas , e que no dia íeguinte o ini-

migo marchava com a Cavallaria , Infantaria , e ba-

gagem , e de tarde fe acampou a tiro largo de arti-

lharia defronte da porta de S. Vicente da Praça de

Elvas
,
ganhando alguns outeiros a tiro de mofque-

te da noíía eftrada coberta 5 e fem mais aproches fez

huma bataria de feis morteiros , dous de bombas
grandes , e feis de granadas Reaes , e perto da noi-

te começarão a bombear a Praça com mao íuccef-

fo
j
porque logo lhe rebentou hum morteiro gran-

de com perda de quatro Bombardeiros , e a mayor
parte das granadas Reaes rebentavaô ao fahir dos

morteiros , e muitas no ar , no que continuarão to-

da a noite , e fobre a madrugada do dia quinze lhe

arrebentarão dous morteiros mais pequenos. Da
Praça fe lhe fez hum grande fogo de artilharia , e

mofque-
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niGÍquetaria , e no outro dia Te poz huma bataria

de bombas, e outra de granadas Pv^eaes , em que fe

continuou de huma , e outra parte até o meyo dia,

íem que bomba noíía deixaííe de lograr o íeu eífei-

to, cahindo íbbre os ataques , em que lhe matarão

mais de quarenta homens com alguns Engenheiros

de fogo , e hum dos Meftres de Campo ,
que eílava

de guarda , de forte , que o inimigo começou a de-

fiftir do ataque, e a retirar os morteiros: o que ven-

do Joaõ Furtado de Mendoça , mandou fahir vinte

Soldados com ordem de íe naÕ empenharem ; e fo-

mente obfervar fe o inimigo tinha feito algumas trin-

cheiras para peleijar coberto
j
porque intentava fa-

zer huma fortida , com que pertendia ganharlhe os

morteiros, por fer para iíTo accommodado o fitio,

em que os tinhaõ. Porém quando fahirao os vin-

te Soldados , já eftavaÕ carregando os últimos mor-

teiros fobre os carros matos , e acabando de enter-

rar os mortos , deíàmpararaô o campo com tanta

preíla ,
que deixarão ainda algumas ferramentas,

bombas, barriz de pólvora, e granadas. Da noílà

parte naõ morreo Soldado , nem paizano de baila

,

ou bomba , e fó nas cafas da Cidade houve algum

damno , de que ficarão maltratados poucos mora-

dores. He de faber
,
que o inimigo intentou efta

facção com onze Terços de Infantaria , e perto de

fetecentos Cavallos , e os Terços , ainda que pagos,

cheyos de milicianos. A guarnição de Elvas conf-

iava de tres Terços , o pago da Cidade , o de Pe-

niche ,
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niche , e o dos Auxiliares de Niza , com os quaes

,

e feus Officiaes íè achou o General Joaõ Furtado

de Mendoça , fem mais algum outro Official
,
que

o Tenente do Meftre de Campo General Manoel
de Azevedo Fortes

,
que mal convalecido de huma

doença , aíTiftio com grande preílimo. Aííim todo

o trabalho íè deveo ao cuidado , e fciencia militar

de Joaõ Furtado de Mendoça
,
adquirida na guerra

com grande reputação.

Para livrar a Provincia de Alentejo, de que os

Caílelhanos naõ intentaílem outra íemelhante ac-

ção, mandou ElR ey
,
que íe formaílè hum corpo

volante, pa:*a íègurar a Provincia no feu refpeito
j

e aííim fe formou hum Exercito
,
que íe compunha

de treze Terços de Infantaria, e trinta batalhoens,

íeis peças de campanha , e quatro morteiros gran-

des , o qual era m.andado porJoaõ Furtado de Men-
doça

,
que governava as Armas da Província. Ti-

nha o pofto de Meftre de Campo General o Viícon-

de de Barbacena , fervia de General da Cavallaria

D. Joaõ deLencaftre, Governador, e Capitão Ge-
neral do Reyno do Algarve , de General da Arti-

lharia Antonio de Albuquerque Coelho , Governa-

dor da Praça de Olivença , e de General de Batalha

o Conde de Avintes D. Luiz de Almeida. No dia

vinte e tres de Mayo marchou o Exercito íbbre a

Cidade de Xeres de los Cavalheros, a qual perten-

deo íbccorrer o Marquez de Bay , que governava

as Armas da Extremadura
j
porém foy rechaçado

com
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com perda de alguma gente , e a Cidade havendo

experimentado algum damno da artilharia , e mor-

teiros , fe rendeo por capitulação. Depois de ren-

dida a Cidade , difcorrendo por toda aquella cam-

panha o noííò Exercito
,
poz à obediência delRey

Carlos todas as Villas , e Lugares ,
que aviílou

,

em que entrou Alconchel
,

cujo Caftello deixou

prefidiado , Barcarrota , que fe rendeo a vinte e

íête de Junho , ficando a guarnição prifioneira de

guerra , e os arrebaldes faqueados , fazendo-le o

mefmo em Salva Leaõ pela fua renitência , de que

íè livrarão as Villas da Torre
,
Nogalles , Almen-

dral , e Salvaterra ; e porque a eftaçaô já era muy
ardente , como he íèmpre naquelle tempo , e falta-

vaõ as aguas, foy precifo recolheríè o Exercito aos

íêus quartéis nos principios do mez de Julho.

Depois de ter entrado o Marquez das Minas

na Praça de Alcantara , onde íè cantou o Te Deiim

na Igreja, em que havia nafcido S. Pedro de Alcan-

tara , com a folemnidade , e falvas coftumadas , re*

metteo as bandeiras dos dez Terços à noíla Corte

,

e o pavilhão encarnado , femeado de flores de Lizes,

do Regimento das Guardas delRey Dom Filippe,

que entrava no numero dos dez. O Duque de Ee-

rwick ,
que havia marchado de Arroyo dei Puerto

com a fua Cavallaria , a bufcar as barcas de Alcone-

te para paííàr o Tejo , tendo noticia
, que a Praça

íe rendera , as queimou , e voltou para o dito pofío

de Arroyo. O General Marquez das Minas deteve

o feu
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o íeu Exercito no campo de Alcantara , em quanto

lhe foy precifo para accommodar os prifioneiros , e

íègurar a Praça , em que deixou huma fufficiente

guarnição. No dia 25 de Abril chamou o Marquez
das Minas a Confelho todos os Generaes , e pro-

pondolhes afua determinação, que era de marchar

com o Exercito em direitura a Madrid , o approva-

raõ todos , e fe refolveo continuaííè a marcha para

Placencia, onde eílava o Duque deBervvick. Aí^

íím no outro dia fe poz o Exercito em marcha , le-

vando à maõ direita o rio Tejo , e pondo a obedi-

ência delKey Carlos todas as Cidades , Villas , e

Lugares de huma , e outra margem do rio , e ainda

as que fícavaÕ em larga diftancia , como eraõ as Ci-

dades de Coria, Galiííeo, Caceres , e Trugilho. A
28 íèpoz onoflb Exercito diante da Cidade dePla-

cencia, e o Duque de Berwick com a chegada deí-

le , íè retirou às Ventas de Bazzagana
,
depois de

haver perfuadido aos moradores dePlacencia, a que

fe defendeílêm , o que elles receoíbs dos noííbs re-

cuíàraõ : o Duque impaciente pertendeo dePcruir-

Ihe naõ fó os íèus provimentos , mas também os

frutos, por íer aquella campanha muy fértil , e abun.

dante de trigo, vinho, e gados; porém o Povo, e

os Ecclefiaílicos o nao confentiraõ ; e vendo
,
que

nada podia confeguir , íe fatisfez com ameaçar ?o

Governador, e ao Bifpo. Porém tanto
,
que o Ma-

richal fe retirou , o Povo fe declarou por EÍRey
CaríO.^ , e no mefmo tempo os Lufares , e ViHas

Tom.Vlí. Kkkk cii-
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circiimvirmhas. O Magiílrado da Cidade , e o Ca-

bido da íua Catliedral , vieraÕ ao Exercito cumpri-

mentar ao Marquez das Minas , e entregarlhe as

chaves da Cidade , o qual acompanhado dos Gene-

raes , e Officiaes principaes , entrou na Cidade , e

indo à Cathedral foy recebido com Te Dciim , can-

tado com muita folemnidade, e depois foy ElRey
Carlos acclamado pelos Nobres , e Povo da Cida-

de. No dia 50 de Abril o noíío Exercito íê mo-
veo para ir atacar o inimigo

,
que eftava entrinchei-

rado da outra parte do rio Tietar , ou Bazzagana :

o Duque deBerwick moftrando-íê firme emoeípe-

rar , mudou depreíla a reíbluçaõ
;
porque o Conde

de Soure, General de Batalha, apeando-fe do cavai-

lo com a efpada na maõ , íe meteo ao rio íèguido do

Terço de Moura, de que era Meftre de Campo feu

primo o Conde de Aveiras Luiz da Sylva Tello , e

das Companhias de Cavallos, de que eraõ Capitaens

D. Luiz da Gama filho do Marquez de Niza , e

Manoel da Cofta 5 e aííim debaixo do fogo dos ini-

migos paílàraõ o rio , devendo-fe efta famoíâ acçaõ

ao ardente efpirito do Conde de Soure
,
que íêndo

cheyo deexcellentes virtudes, lhe faltou tempo para

as exercitar
,
por quanto no mais florido vigor da

idade faleceo em Denia de huma maligna em 20 de

Novembro domeíino anno de 1706, naõ contan-

do mais que vinte e nove annos , havendo coníè-

guido reputação , e refpeito, porque em gentil pre-

fcnça biilhava o valor, prudência, generofidade , e

fcieii*
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fciencia Militar , de íbrte
,
que na opinião de todos,

e ainda mais entre os Generaes , e Cabos Eíkangei-

ros lhe augurava
, que elle viria a Ter hum dos

melhores Generaes da Europa, íe a morte fc lhe nao

anticipara. Ao mefmo tempo
,
que o Conde de

Soure diílimidamente paííbu com aquelle pequeno

cojpo, abalou todo o noíío Exercito , e paífando o

rio íe apoftou naqueile mefmo campo , em que ha-

via taõ pouco ePiivera o inimigo , ficandolhe Pla-

cencia poucas legoas diftante. Adiantado o noíTo

Exercito já a Almarás
,
Lugar diftante trinta legoas

de Madrid , e vinte e duas de Alcantara , do qual

já o Duque de Berwick íè havia retirado a Val
Moral com quatro mil homens de pé , e cinco mil

Cavallos, de que íê compunha o íeu Exercito, que

o noílb foy levando em toda efia campanha diante

de íi
, deíêjando por muitas vezes obrigallo a huma

acçaô, de que elle íe eícuíàva
j
porque também lhe

naõ faltavaò noticias dos movimentos do noíTò Ex-

ercito , o qual fabendo agora
,
que marchava para

elle , deixando no campo alguma bagagem , fe foy

retirando para a parte de Talavera , e talando a

própria campanha ,
poz fogo aos Armazéns de pro-

vimento, aíírm Reaes , como particulares, íícando

por efta cauía difficultofa a continuação da marcha

por aqutlla eftrada : e vendo
,
que naô podia obri-

gar ao Exercito inimigo a vir às mãos , tomou o
noílb Exercito o caminho de Coria , onde chegan-

do a 14 de Mayo , o Duque de Berwick, que llie

Tom.VII. Kkkkii obfer-
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obíervava os movimentos , chegou no mefmo dia

junto de Placencia. Porém feguindo o noíTo Exer-

cito a marcha ,
que determinava com bem diíferen-

te fim, a 17 eíleve à vifta da Serra de Gata , de que

fe íeguio moveríe o Exercito do Duque , e a 1 8 foy

a Val de Fuentes.

Tinha o Marquez das Minas feito aquella

contramarcha fomente para cahir febre C
Rodrigo , o que já haviaõ approvado os mais Ge-
neraes

;
porque tomada aquella Praça , fe abria hu-

ma eílrada mais franca para Madrid
, por fer o Paiz

fértil , e abundante , cortanck) também por aquella

banda grande parte das provifoens
,
que daquelies

contornos fe mandavaô para o numerofo povo de

Madrid. Era a determinação do Marquez das Mi-
nas fitiar com a mayor aòiividade Ciudad Rodri-

go , e a do Duque de Berwick de lho impedir , ou
ao menos de o incommodar quanto lhe foíle poífi*

vel. A 22 do referido mez de Mayo fe poz o noí^

Ib Exercito fobre a Praça de Ciudad Rodrigo , ha-

vendo feito largas , e apreíladas marchas, para que

o Duque de Berwick
, que o íeguia com a Cavalla-

ria, fe naõ pudeíTe adiantar a encoftarfe à Praça,

ou meterlhe algum íbccorro , com que dilatafle o
rendimento. Havia-íe avifado ao Vifconde de Fon-

te-Arcada , que governava as Armas da Beira, que

íè uniiTè ao Exercito com feis mil homens , e com
a artilharia groíla ao tempo , que o noííb chegaííè

àqueila Praça, o que elle executou com grande

acerto.
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acerto. Deu-íê forma aos ataques
,
plantara6-íe as

batarias contra a Praça , em que havia hum Regi-

mento pago, chamado das A/lurias^ e dous mil ho-

mens de milícias j e depois que a brecha eíleve ca»

paz de íe aíTaltar , vieraõ os fitiados em fe rende-

rem , e a 2Ó fe aíTmaraÕ as capitulações , em que íè

concedeo , entre outras , aos Regimentos pagos de

fe poderem retirar com honras militares, com a con-

dição de por hum anno naó íêrvirem contra EIRey
de Portugal , e íèus Alliados

\
porém as milícias fo-

rao defarmadas, e fe obrigarão anaô tomarem nun-

ca armas contra EIRey Carlos. O Marquez man-
dou comboyar os Regimentos pelo Capitão de Ca-

vallos Gonçalo Pires Bandeira até S. Pedro del Rio.

Rendida a Praça de Ciudad Rodrigo foy pre-

eifa a dilação de alguns dias para fe prover o Exer-

cito para tao dilatado caminho j mas a adividade

do Marquez das Minas , e expedição dos mais Ge-
neraes , e Cabos

,
foy de íbrte , que o Exercito íe

poz brevemente em marcha, ejá o Duque de Be-

rwick fe havia retirado para Salamanca , avifinhan-

do-fe para aparte de Madrid. No dia 6 de Junho
chegou o noílb Exercito huma legoa antes da cele-

bre Cidade de Saiam inca , e no meímo dia recebeo

o General Marquez das Minas huma Carta dos Ma-
giílrados , na qual lhe fignificavaô o defejo , com
que eíhivaÕ de fe fobmeterem à protecção delRey
Carlos IIÍ. Cor*tinuou o noíTo Exercito a marcha ,

e no outro dia eíiava junto da Cidade de Salaman-

ca,
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ca ,
que difta dezafeis legoas de Ciudad Rodrigo.

Tanto
,
que o Exercito chegou , vieraõ os Magiftra-

dos em quatro coches , veílidos de gala , bufcar o

Marquez das Minas , e porfe às fuas ordens , ren-

dendo obediência a ElRey Carlos III. e voltando

para a Cidade foy nella acclamado , e entrou o

Marquez acompanhado dos mais Generaes a aííiftir

ao Te Deum
, que fe cantou com grande pompa na

Cathedral : deteve-íe o Marquez com o Exercito

em Salamanca até onze do referido mez, para neí^

ta breve demora poder receber os comboys das

munições de boca, e no outro dia íèpoz em mar-

cha , caminhando para o Guadarrama. O Duque
de Berwick

,
que obíèrvava pontualmente as mar-

chas do noílb Exercito , mofirou querer difputarlhe

a do rio Tormes
,
alojando-fe com hum lado na Ci-

dade de Alva, e outro no rio
j
porém no dia ante-

cedente achegada delle, onoflb Exercito, largando

aquelle campo , íè retirou k Villa de Penheranda

,

aonde naõ permaneceoj porque continuando a mar-

cha mandou o Marquez hum Official à Villa a re-

querella para que déííè obediência a ElRey Car-

los j e porque fe houve com demora , e naõ o exe-

cutou promptamente , lhe mandou hum deftaca-

mento, com que naõ (6 a obrigou a cumprir as liias

ordens, mas caíligou a ília renitência com a multa

de duas mil patacas. A Cidade de Avila mandou

os íeus Deputados a dar obediência ao Marquez,

por naõ querer fer vifitada por algum deílacamento.

O noílb
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O noííb Exercito foy continuando a marcha ciede Hift. daPorru<:.

fem oppofiçao, até que ganhado o porto do Gua-

darrama , no qual faõ os paííòs muy aíperos, e dif-

íiceis , aqui entendeo o Marquez ,
que o Maricbal

de Berwick lhe difputaíTe apaííagem
j
porém no dia

vinte e dous paíTou o Marquez o Guadarrama com
toda a Cavallaria , e doze Terços , oito Portugue-

zes , dous Inglezes , e dous Hollandezes , tendo

mandado diante ao General de Batalha D. João
Manoel de Noronha com tres Terços , e os Grana-

deiros
, para fegurarem a eftrada , deixando o reílo

do Exercito, e a artilharia no Lugar de Efpinar en-

tregue ao cuidado do General Pedro Maícarenhas.

Marchou o Marquez com o Exercito em duas co-

lumnas com toda a Cavallaria na vanguarda , e a

infantaria na retar^uarda ; e tendo noticia por hum
defertor, que em Foncarral fe achava ElRey D. Fi-

lippe, o Duque de Berwick , e o Conde de ias Tor-

res, com hum corpo de dezaíèis mil homens, man-

dou o Marquez das Minas a Pedro Maícarenhas

,

que paííàíle o porto com o refto do Exercito , e ar-

tilharia
j
porém a pouco íbube íèr falfa a noticia , e

que o inimigo fe retirara.

Cornelia torrente de profperidades, em que o
Marquez dus Minas coníèguio huma immortal glo-

ria na conquiBa de tantas Cidades , Villas , e Pra-

ças fortes
; porque com huma felicidade incompa-

rável marchava por huma , e outra Caftella com o

feu Exercito , havendo Tubmetido à obediência de

Carlos
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Carlos a mayor parte das Províncias da Extrema-

dura, Caílella a Velha, e Reyno de LeaÕ, che-

gou a 2 1 com o Exercito ao Lugar de Efpinar , e

na madrugada do meímo dia entre as tres e quatro

damanhãa fahio EiRey D. Filippe com a Rainha

fua mulher, leguido de poucos Criados, e Officiaes

da íua Caía. Os que o acompanharão foraõ os Mi-

niftros do Gavinete , o Duque de Medina Sidónia

,

o Duque de Montelhano, o Conde de Aguilar , ou
Fiigiliana , Grandes de Hefpanha , e D. Francifco

Ronquilho , Prefidente de Caftella : os Capitaens

dasfuas guardas , que eraÔ o Duque de Populi , e o

Duque de Oíliina , e o Conde de Aguilar , o Prin-

cipe de Sterclaes , e o Marquez de A y tona , que o

era das guardas de Infantaria ; o Conde de Benaven-

te , Sumilher de Corpo , e os Gentis-homens da Ca-

mera, os Marquezes de Quintana , o deJamaica , e

o Conde de Santo EHevaõ de Gormas , o de Ba-

nhos , e D. Aloníb Manrique, (depois Duque dei

Arco.) Também o acompanharão o Mordomo môr
Condeílavel de Caílella , e os Mordomos de íema-

na , e dirigirão a íiia marcha ao Lugar de Sopetran,

onde eílava acampado o Duque deBerwick, e fe-

guio a fua derrota para Guadalaxara , e a Rainha

foy depois para Burgos acompanhada dos Officiaes

da fua Cafa o Conde de Santo Eftevao dei Puerto

,

Mordomo môr, e o Marquez de Almonacid, Eílri-

beiro môr. A 24 de Junho entrou o Exercito no

fitio chamado ]>lo(ja Senhora de Retamal , diftante

quatro
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quatro legoas da Corte de Madrid. Daqui mandou
hum Trombeta à Corte a darlhe noticia da íua che-

gada, para o que oMeftre de Campo General Con-
de de Villa-Verde havia mandado dertacar trezen-

tos Cavallos à ordem de D. Ptdro Amaíía , Tenen-

te General da Cavallaria , cem o Commiííar'0 del-

ia Antonio de Couros , e os Capitaens de Cavallo

Gonçalo Pires Bandeira, Manoel de Mello, Dcm
Joaõ de Almeida , e o Tenente do Conde de Ata-

laya Antonio de Caftro
,
que marcharão até o Par-

do , e junto ao Paço efiava huma partida de Caval-

laria dos inimigos , a qual D. Pedro Amaíla man-
dou logo atacar por outra

,
que a foy carregando

de íbrte , que fe poz em fogida até íè encorporar

com a fua Cavallaria
,
que eílava em Foncarral

com todos os Cravineiros , e era hum corpo de

quatro mil Cavallos, que mandava o General Sou-

foruille. Tanto
,
que os noíTos aviílaraô Madrid

mandarão o Trombeta, que foy bem recebido, e

no meímo dia mandou a Villa os íeus Deputados

ao Marquez das Minas, o qual coníèrvou até no-

va ordem no feu emprego de Corregedor ao Mar-
quez de Fuente Pelayo.

A Cidade de Segovia íèguindo o exemplo da

Corte, mandou os íeus Regedores a dar obediên-

cia , e poucos dias depois checarão ao Campo qua-

tro Regedores da Imp^^rial Cidade de T( ledo com
a mefma fubmiílao, e o Marquez os recebeo com
particular agrado. Com a obediência dos de Tole-

Tom.Vil. Lill do,
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do , fe íèguiraõ as mais Villas do íèu Reyno , e a

da Talavera de la Reyna , como mais numerofa

,

mandou os íêus Deputados, como também a Ci-

dade de HuetCj e todas as Cidades, e Villas
j
que

fe eílendem defde Madrid até aquella Cidade. Re-
fidia na de Toledo a Rainha D. Marianna de Ba-

viera 5 viuva delRey D. Carlos II. a quem o Mar-

quez , tanto que chegou , mandou cumprimentar

com todo o obíequio devido à Mageftade pelo Con-

de de Atalaya íeu íbbrinho, com hum corpo de Ca-

vailaria para a fua guarda : cumprio o Conde efte

cortejo com tanto acerto, eluzimento, que mere^

ceo o Real agrado da Rainha em íatisfaçaõ do

bem , com que íê portara na liia commiíTaõ. De-
campou o Exercito no dia 27 , e fe aquartelou nas

viíinhanças de Madrid
,
alojando-fe defde a horta

clel Cerero até a quinta dos Padres Jeronymos , e

alargando-íê naquelles contornos , lhe ficava à ef-

querda o caminho do Pardo , immediato ao aloja-

mento dos Gencraes. Levava o Marquez o Exer-

cito em taõ boa ordem , e excellente difciplina,

que compravaô os viveres aos Paizanos pelos juf-

tos preços , fem que padeceílem os Povos alguma

pequena extorçaõ , punindo rígorofamente o mais

leve furto , nao tirando contribuições permittidas

na guerra, etal vez contra o parecer dosGeneraesj

porque a grandeza do feu animo , reveftido de hu-

ma generofidade fem limite , o fazia defprezar os

mayores intereífes. E aííim praticou o Marquez
das
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das Minas com grande cuidado huma acertada má-

xima ( nelle natural ) de grangear os ânimos com a

fua afÈibilidade , havendo-íe com modo taõ agradá-

vel , e generofo , que os Hefpanhoes o engrande-

ciaõ com louvores , obrigados da fua cortezia. No
dia 29 dedicado à folemnidade do Apoftolo S. Pe-

dro
, feftejou o Exercito o nome delRey com tres

deícargas de toda a artilharia , e das Tropas , com
grande contentamento , a que concorreo toda a

Nobreza de Madrid de hum , e outro fexo em co-

ches com luzidas galas a congratular o Marquez
das Minas

,
que com magnificência tratou a todos

os Generaes , e Cabos
,
que cortejarão as Senhoras

,

e Damas com civil urbanidade.

Determinado o dia 2 de Julho para na Corte

de Madrid íêacciamar folemnemente aElRey Car-

los III. fe executou com todas aquellas formalida-

des, que de antigo coftume faô ufadas em Heípa-

nha em femelhantes funções. Levou o Eftandarte

Real o Regedor D. Mattheus de Tovar, acompa-

nhado de muita Nobreza , veftidos todos com ricas

galas , e leguidos do numeroíb povo daquelia gran-

de Villa. O Marquez das Minas, acompanhado do

Conde de Galoway , eftava vendo eíle pompoío
a61:o de huma janella da Praça mayor, ejuftamente

fatisfeito da felicidade daquelle dia ,
que fatá glo-

riofàmente memorável o íèu nome à poíleridad^,

mandou lançar ao povo quantidade de moedas de

prata j e levado da fua natural generofidade
,
lançou

Tom.VII. Llll ii mui-
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muitas de ouro com a fua própria mao. O Exer-

cito celebrou aquelle ado com tres defcargas de

artilharia ; e mofquetaria j na noite houve viílofos

artifícios de fogo , vendo-fe illuminada a Villa por

tres dias : e para que naô fe interrompeíle o curíb

dos negócios , e adminiftraçaô da juíli^a , mandou
o Marquez

, que os Coníelhos , e Tribunaes pro-

íèguiíTem o feu exercício até nova ordem delRey
Cc.rlos , e com efíèito íè começou a executar do
dia 50 de Junho por diante. Aííim defpachou o
Marquez as fuás Confultas , e deu audiência aos

Vaíílillos daquella grande Coroa , e com muita ex-

pedição deu providencia aos muitos negócios, que

entaõ occorreraõ. Efta grande acçaõ Ibou com
eípanto nas Cortes da Europa , e na de Roma foy

motivo para que o Papa Clemente XI. reconhe-

ceíiè ao Archiduque Rey de Heípanha , o que até

então rcfolutamente negara. Em Africa também
fe ouvio eíla noticia com admiração , e Muley lí^

mael
,
Emperador de Marrocos, felicitou a ElRey

Prcva num. 77. Pedro eíle bom fucceílb com huma Carta
, que

chegou depois da fua morte.

Defpachou o Marquez das Minas com eíla

gloriofa noticia a ElRey Dom Pedro a feu filho o
Lettrfs Hiftoriq. Mois Marqucz Dom Joaõ de Soufa. Milord Galoway
c=;icuti7c6. mandou a Monfieur de Montagu , feu Official de

Ordens , à Rainha Anna da Graa Bretanha , e o
Baraõ de Fresheim a feu filho mais velho aos Es-

tados Geraes de Hollanda
, para lhe participarem a

glorio-
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gloriofa expedição do noílò Exercito , em que íe

achavaõ as fuás Tropas auxiliares. Chegou à Cor-

te de Lisboa o Marquez D. Joaô de Souía a 6 de

Julho coin efta noticia
, que foy recebida com gran-

de alvoroço, e applaufo. ElRey acompanhado do

Principe, e Infantes feus filhos, foy à Igreja Me-
tropolitana defta Cidade em publico com toda a

Corte aífiftir ao Te Deiim
,
que íe cantou com mui-

ta íblemni Jade. No dia 8 do referido mez fez ain-

da mais plaufivel a celebridade do dia o geral con-

tentamento
,
que teve o povo , de íer aquella a pri-

meira vez, que viaõ a El Rey em publico, taô bem
reílabelecido da grave doença, que padecera. Tan-
to, que chegou elta noticia, íè efpalhou pela Cida-

de com tâl avoroço , e fatisfaçaõ do povo de Lií^

boa , que correo em grande numero à Quinta de

Alcantara, onde ElRey eftava, aapplaudir, e con-

gratular o triunfo com vivas , e acclamações , e as

mulheres da plebe com feílins , e danças , chegaraô

ao mefmo tempo àquelle fitio j e he bem para ad-

mirar a generofa grandeza do coração delRey
, que

chegando a huma janella ao tempo , que as mulhe-

res andavaõ folgando com as fuas danças no terrei-

ro , em que efti o Paço , lhe diííè.- ^gid naõ, va^

para caja da Marcjiieza das Minas
;
querendo com

eíla publica demonftraçaõ honrar Vaílallo taÔ be-

nemérito j e he certo
,
que eíla acçaõ eternizará

com glorioíli memoria o nome defle General.

Nao retardou o Marquez das Minas ; aílim

que
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que chegou ao Efcurial , participar a ElRey Car-

los, que eftava em Catalunha , o que tinha obrado

pelo fervir , e pôr no throno de Hefpanha
, para o

que eftava já a Villa de Madrid
,
cabeça daquella

Monarchia , defpejada para nella poder entrar ; e

affim lhe rogava
,
que com as Tropas

,
que tinha

naquelle Principado
,
paííâíle a unirfe com o íeu Ex-

ercito íèm demora ,
porque qualquer lhe poderia

íèr de hum damno irreparável. Recebeo ElRey
Carlos efta venturofa noticia com grande fatisfa-

çaÔ , e refpondeo ao Marquez com huma Carta eí^

ci ica da fua Real maÔ, em que eftimava o íeu gran-

de zelo , e adividade , com que havia obrado no

progreílb das armas dos Alliados , e nos intereflês

de Sua Mageílade, explicando neíla primeira atten-

çaô o agradecimento devido à fua peííòa , e com
eílas , e outras expreílòens honrava juftamente ao

Marquez.

Havia elle mandado diveríbs Expreííbs a El-

Rey Carlos , e muitas partidas de Cavaílaria ao

Reyno de Valença , e outras ao de Aragaõ
, para

que apreíTafíe a fua jornada para Madrid , e junta-

mente lhe pedia ajuntaííè todas as Tropas ,
que pu-

deííe, e marchaííè logo por Raquena para evitar,

que os inimigos pudeííèm ter tempo de íè aprovei-

tarem das que haviaõ feito para o fitio de Barcellona,

à qual depois de eftar em grande aperto , levantou

ElRey D. Filippe o íitio com muita perda j e as

ditas Tropas a grandes jornadas marchava5 para

Caflella,
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Caílella , onde já o Conde de Ias Torres eftava uni-

do com o Duque de Berwick, a que fe havia5 ajun-

tado outras das Províncias : pelo que nos era preci-

ciíb augmentar as forças do noílb Exercito , para

coníèrvarmos a fuperioridade , ou ao menos huma
tal igualdade

,
que nos naô excedeílem no numero

j

porque ainda que em Madrid íè havia acclamado a

ElRey , e tantas Cidades , e Villas haviaô feguido

o íêu exemplo j com tudo os Helpanhoes naõ fe ti-

nhaô íb^eitado taõ voluntariamente
,
que naõ déí^

lem já finaes de íè inquietarem
,
para o que tinha

contribuido muito a longa dilação delRey Carlos,

e o movimento das Tropas deiRey Dom Filippe.

Naõ podia o Marquez , e os mais Generaes deixar

de íèntir a larga aufencia deiRey
j
porque efta ha-

via esfriado muito aos Hefpanhoes na afíèiçaõ de

huns 5 e no ardor dos outros , redundando tudo em
damno das noílas couías. Para o que também íè

havia efpalhado em Madrid , e Toledo , que era

morto ElRey Carlos , naõ faltando Pregadores,

que teftemunhaííèm o terlhe affiílido ao feu enterro,

e que o viraõ fepultar. Pelo que muitos Orficiaes

Hefpanhoes , os qiiaes haviaõ promettido declararíe

a feu favor, com aqudla noticia federão por defohri-

gados da palavra. Accrefcentava-íè o cuidado pelos

avifos de haverem entrado por Navarra mais Tro-

pas Francezas , e haver D. Franciíco Ronquilho,

Prefidente de Caílella, que entre o povo tinha gran-

de íêquito, incitado aos moradores de Arevállo a

toma-
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tomarem armas 5 e com o feu exemplo fizeraô o

mefmo os de Sef];ovia , e de novo em Toledo fe ha-

via acclamado ElRey D. Filippe , e também o ha-

viaõ feito os de Salamanca , e os Lugares vifmhos

,

ficando defta forte a communicaçaõ do noíío Exer-

cito cortada com Portugal : pelo que fe perfuadiaõ

já os Povos, que osnoííos forçoíâmente íeriaõ obri«

gados a fe retirarem. Todas eftas coufas punhaô

em grande confternaçaÕ aos noííbs Generaes por

verem
,
que fomente a dilação era a cauía de fe ma-

lograr o feu trabalho.

Elegeo ElRey Carlos fazer a marcha por Çi*

ragoça, e a 18 de Julho fez naquella Cidade a lua

entrada publica , em que foy levado debaixo de pa-

leo rico pelos Deputados , e Confelheiros do Rey-
no de Aragão , de que aquella Cidade he Capital

,

levando-o de rédea o primeiro Jurado , e o eíloque

o Conde de Saílago , como Camarlengo do Rey-
no , e acompanhado da Nobreza foraõ à Cathedral

com grande pompa , aonde o Arcebiípo com o Ca-

bido o recebeo j e depois de íe cantar o Te Deum
cem folemnidade , fe fentou ElRey em huma cadei-

ra rica debaixo do docel , pofto em hum theatro

,

e alli jurou de guardar os foros do Reyno nas mãos

da Juftiça mayor de Aragão : e refledindo os noíTbs

no muito , que ElRey fc detinha com as coufas de

Aragão , mandarão a Bouger Quartel Meftre Ge-
neral com huma groíTà partida de cavallos para re-

prtf^ntar a ElRey o efíado dos negócios , e tam-

bém
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bem para pofitivamente faberem quaes eraõ as me-
didas, que havia tomado fobre efta taõ importante

reíbluçaô. Vendo-íè o Marquez , e mais Generaes

íèm repofía alguma , e informados , que os France-

zes fe augmentavaô , e que os Povos da fua vifi-

nhança moílravaõ já publicamente a fua inclinação

a EIRey D. Filippe, pelo que tumultuofamente em
Madrid, e Toledo, o acclamaraô, reíblveraõ aíle-

gurar aquelle poílo, para poderem coníêrvar a com"
municaçaÕ com Portugal , de donde íó efperavaõ

poder ter algum foccorro : e entendendo
,
que To-

ledo era o lugar mais a propofito para o feu inten-

to , refolveraô mandar hum deftacamento com o

pretexto de caftigar os moradores daquella Cidade

da fua rebelliaõ , e fazer alii hum armazém para pôr

em feguro as bagagens groílas, e que onoílb Exer-

cito fc puzeílè em marcha a obíervar o inimi.^o , e

feretiraílè a Toledo, quando lhe pareceíle neccíld-

rio. Porem como a 25 de Julho recebeo o Mar-

quez Cartas delRey Carlos , em que lhe dizia, que

marchava , e a vinte e oito chegaria a Molina , mas

como havia de paíHu' treze legoas diílante dos ini-

migos , era preciíb lhe fizeííe cobrir as marchas.

Com eíle aviíb íè defvaneceo a idéa de Toledo , e

íereíblveo, que os nofibs marchaííèm em direitura

aos inimigos
,
que tinhaõ o feu principal corpo ern

Xadraque com o deíignio de os deterem de íbrte

,

que na5 pudeíTem ter tempo de mandar alj^um def-

tacamento contra EIRey Carlos. Marcharão os

Tom.Vil. Mmmm noííos
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noííòs em direitura aos inimigos , e fendo o terreno

afpero , e cerrado , de forte
,
que naõ podiaÕ de ne-

nhuma maneira virem a huma acçaÕ geral, osnof-

íos paííàraõ tres dias em efcaramuças , e alguns ti-

ros de artilharia ; mas conhecendo os noííbs Gene-

raes
,
que o numero dos inimigos íe augmentava

continuamente, refolveraô tornar aopofto de Gua-
dalaxara

,
que le julgou íer mais a propofito para

cobrirem a marcha das Tropas, que íêdeviaõ ajun-

tar ao noíTo Exercito , e por evitar hum combate

,

que os noííbs naõ julgarão naquelle tempo conve-

niente antes da juncçaÕ das outras Tropas.

Lertr.s HiftoHq. Mois Finalmente a oito de Agofto chegou ElRey
de Dccembie i/od. Carlos ao campo do noííò Exercito com huma Com-

panhia das fuas guardas , dous Regimentos de Ca-

vallaria , e tres Batalhoens , afaber ; dons deHolIan-

dezes, e hum de Italianos, e o Regimento de Dra-

goens de Milord Raby , e huma parte do de Pier-

ce, hum batalhão de Heípanhoes, e outro de Ale-

maens
,
que chegarão dous dias depois. Houve lo-

go hum Coníelho de Guerra, no qual íê confiderou

impraticável o atacar aos inimigos , naõ fó pela ven-

tagem
,
que tinhaõ no poflo j mas por nos íerem

muy fuperiores em Cavailaria , e Infantaria
,
porque

nos excediaõ em vinre e cinco eíquadroens , e treze

batalhoens, ellando os íêus efquadroens em muito

melhor eílado
,
que os noííòs. O Conde de Peter-

borough
,
que tinha acompanhado a ElRey , vol-

tou para a fua Armada, e depois de muitos dias de

eftar
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eftar onoííb Exercito detido, atiro de canhaô dos

inimigos , e fe terem coníumido as forragens , e

proviíoens, fe refolveo marchar para Chinchon , e

Colmenar
,
para guardarmos eííes póílos todo o

tempo
,
que nos parccefle, e podermonos fervir nas

occafioens, com que a fortuna nos fávoreceíTe. De-
pois de dous dias de marcha chegarão à dita para-

gem , e fem embargo ,
que os inimigos tiveraõ al-

guma pequena ventagem fobre as noííàs partidas

,

e combois , o Exercito permaneceo mais de hum
mez naquelle campo , onde naõ lhe faltou nada.

Determinou-fe, que antes, que começaílèm as chu-

vas a incommodar, e impoífibilitar o Exercito, mar-

chaflè todo para as fronteiras de Valença a d»fpor

os quartéis , de modo
,
que pudeíTem cobrir Ara-

gão
, Valença , e Catalunha ,

aííègurando as entra-

das em Caftella , e coníèrvando a communicaçaô
com as coitas do mar , com cujos íbccorros nos po-

díamos augmentar. Porque da Peniníula de Heí^

panha poíTuia ElRey Carlos tres Reynos , naõ lhe

faltando mais
,
que huma pequena Praça em cada

hum j em Catalunha , Rofas 5 em Valença , Penií^

cola j e em Aragão , Xaca
5
porque as íbccorreraõ

os Francezes.

Moftrou a experiência bem de preííà
,
que aos

Povos dos Reynos de Caftella os havia fobmeti^

do o medo , e naõ a vontade de outro dominio

,

que naõ foílè o delRey D. Filippe
;
porque decla-

radamente fe puzeraõ à fua devoção , tomando as

Tom.VII. Mmmm ii ar-
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armas contra o noíTo Exercito
, malogrando as nof-

His operações com todos os modos de oppofiçaõ.

AíTím no dia 15 de Agofto fahio o Exercito de

Chinchon , e paííou o Tejo em Fuente Duefia

,

lem algum embaraço dos inimigos
,
que atraveíla-

raÕ o rio quatro legoas diftante dos noílbs 5 e a 17

Te ajuntou ao noííb Exercito em Velles o General

Windham com tres batalhoens Inglezes , e o Re-
gimento de Cavallaria do Conde de Peterborough

,

trazendo provifaõ de paõ , e bifcouto para quatro

dias.

Marchou o inimigo com todo o íêu Exercito

em alguma diftancia do noííb , adiantando hum cor-

po de Cavallaria para nos obfervar , fem que enten-

deííè lhe convinha obrigamos a vir às mãos , nem
menos incommodarnos na marcha. No dia 25 de

Setembro o Duque de Berwick ajuntou todas as

fuas Tropas , e marchou toda a noite , atraveíTan-

do o rio Xucar, com o deílgnio de atacar os noíTos

no campo ds Inefta, muy grande , e plano , ao tra-

vez do qual havíamos de paífar para ganhar o rio

Xabriel , e paílarem as provifoens
,
que haviamos

deixado em Requena
,
para o que íè avançou com

tanta diligencia
,
que a fua vanguarda appareceo

no campo aomeíino tempo, que o noííb Exercito;

porém eíle marchava em taõ boa ordem , e com
tanta firmeza , e refoluçaõ

,
que o Marichal naõ jul-

gou ferlhe conveniente o po'3ernos atacar com al-

guma ventagem
j
porque alguns dos íêus efqua-

drotns

,
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droens, que o intentarão fazer, os rebatemos com
tanta conftancia

,
que foraÕ obrigados a íè retirar

com bem preííà , e grande defordem. Nao deixou

o Marichal de Berwick de feguir o Exercito até o

pequeno rio Imilta , onde fe havia formado, e tinha

huma boa occafiaõ de poder chegar a huma bata-

lha decifiva j mas vendo a boa difpoííçaÕ , e admi-

rável conííancia das Tropas dos Alliados , fe naõ re-

íblveo a emprender couíli alguma. Aqui fuccedeo

hum cafo digno de naõ ficar fepultado no eíqueci-

mento , e he
,
que formado o Exercito no referido

campo , fe nos adiantou a Corte do Exercito inimi»

go a obíêrvar o campo , e formatura do noííb Exer-

cito ; nelle eílava no lado efquerdo da primeira li-

nha ElRey Carlos líl. aonde já haviaõ chegado

duas peças de artilharia. Entre os Generaes
,
que

alli eflavao , era hum o Marquez de Fronteira , Go-
vernador das Armas da Eeira

,
que apeando-íê do

feu cavalIo
,
chegou a huma das peças

,
que elle

mefmo apontou , e tanto
,
que o fez , lhe mandou

dar fogo , com taÕ certa pontaria
,
que a baila deu

no ajuntamento da Corte, matando o General Ame-
zaga j e fazendo fegunda pontaria com a Outra pe-

ça o mefmo Marquez, meteo o tiro na referida Cor-

re, que incontinente fe retirou com preíla
,
paílàn-

do para lugar mais íeguro : hindo depois alguns

Soldados ao dito íitio , acharão o dito General, e

o feu Cavallo moito , e lhe tirarão as armas, e as

trouxeraõ com a cella do cavallo. ElRey Carlos,

que
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que eftava à ilharga do Marquez , naó fó o applau-

dio com todos osCjcneraeSj e Gabos danoííà Corte

j

mas agradeceo ao Marquez com grandes expreílbens

a deílreza, deíembaraço , e fciencia. AíTim deixou

o inimigo continuar ao noílb Exercito as fuás mar-

chas , íèm que lhe déííè algum incommodo , até

que entrou em quartéis junto das Fronteiras de Va-
lença , e Murcia. He certo , que os noíTos Gene-

raes Portuguezes , e os Eftrangeiros , Cabos , Offi»

ciaes , e Soldados
,
que neíie Exercito le acharaô ,

em todas as muitas , e diverfas occafioens
,
que ti-

veraõ em taõ larga Campanha , deraõ bem a co-

nhecer o valor, e a promptidaõ , com que executa-

vaõ , o que íê lhe ordenava
,
íupportando com in-

crível conílancia as fadigas , e os trabalhos , na efte-

rilidade tantas vezes experimentada, devendo-íê tu-

do à fábia direcção do Marquez das Minas
,
que

era o General em Chefe ,
que os mandava , e ao

zelo de Milord Conde de Galoway
,
que com fin-

gular defvello lhe aíTiftio fempre , incereíTando-íe

igualmente na fua gloria.

Memorias Duq"= Continuava ElRey D.Pedro a fua aííiftencia
dc Cadívd D. Nuno ^ • , . l i i /r J
m.i.iom.xi.i5ag.3i5. na i^umta de Alcantara para onde havia paliado a

convalecer da grande queixa , que deixamos referi-

da , com tanta fatisfaçaõ do fitio
, que fendo preci-

fo fazer algumas obras no Paço , fe mudou para ha-

ma Quinta
,
que fica no mefmo lugar de Alcantara,

que antigamente fora de SebaíliaÕ de Carvalho , e

&ra do Defembargador Jofeph Fiúza Correa. Defte



lugar vinha ElRey algumas vezes a Lisboa , e a ^

de Dezembro de 1706 veyo pela manhãa alíiftir na

Tribuna da Capella Real aos Officios Divinos , e

ouvir o Sermão , que era da íegunda Dominga do

Advento , e acabada a devoção fe recolheo a jantar

para Alcantara
,
alguma coufa quebrantado : de tar-

de lhe fobreveyo grande febre com huma fomnolen-

cia invencivel , naõ baftando para o acordar ven-

tofas , e outros remédios afperos , que os Médicos
entenderão íêrem convenientes. E conhecendo eí^

tes a grande debilidade da cabeça , e a força , com
que o mal o acometera , lhe fízeraÕ d.íFerentes re-

médios, e depois defangrado até quatro vezes, ven-

do, que a natural robuftez delRey íè havia proftra-

do com exceííb , lhe pareceo devia commungar por

Viatico , o que lhe participou o feu Confeííòr o
Padre Sebaftiao de Magalhaens , da Companhia , e

ElRey com animo pio, devoto, econftante, quiz

logo receber o Santiííimo Viatico j e aííim na terça

feira às dez horas da manhãa veyo o Santiííimo da

Freguefia , e o recebeo da ma5 do Bifpo Capellaõ

môr Nuno da Cunha de Ataide com muita devo.

çaõ , em que fe praticou a formalidade já referida na

outra doença. Paííbu ElRey mal a noite por cau-

fa de huma pontada ,
que lhe fobreveyo da parte

efquerda
, que os Médicos capitularão por hum

pleuriz legitimo : pelo que refolveraõ
,
que fe fan-

graíle no dia feguinte pela manhãa, que era quarta

feira, o que fe executou
j
porém paíTou com tanta

afílicçaõ,
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íífflicçaõ , anciãs , e dores
,
que pelas oito horas da

noite julgou o Doutor Lopo Gil , Medico da fua

Camera ,
que eftava de guarda

,
que Sua Magefta-

de eftava em perigo de vida , e devia receber o Sa-

cramento da Extrema-Unçaõ. Quiz ElRey
j
que

logo fe lhe adminiftraíle , e o ungio o Capellaõ môr.

Paílado algum breve tempo chamou ElRey ao

Principe, e Infantes, e com paternal amor diíTe ao

Principe : Que governajje efles Keynos , em cjiie fiiC'

cedia , com a benção de Deos , e a fua j
que tlvefe

grande cuidado em feus irmãos , con/èrvando-os fem-

pre no feu amor , e amifade , fazendolhe a mercê , e

honra ,
(jue devia como feu irma'6 , e como [eu Rey.

Aos Infantes diíle : Qiie amajjem ao Principe , e que

com todo o devido re/peito lhe ohedeceffem ,
porque def-

ta maneira teriaõ a benção de Deos , e afua j e com
o Infante Dom Manoel

,
que era de curta idade

,

que era fó de nove annos , fe enterneceo alguma

coufa. E depois do Principe, e os Infantes lhe beija-

rem a maô , fahiraõ para fora , e chamou ao Duque
de Cadaval D.Nuno Alvares Pereira de Mello, a

quem diíTe : Que lhe agradecia havelío fervido com

amor , e lealdade , e que por efle motivo , e por outros,

lhe encommendava ajfifiijje a feus Jilhos , e fervife ao

Frincipe com as largas experiências , que tinha das

coufas do Reyno , e que encommenduva favoreceffe os

(eus criados em tudo aquillo
,

que elles neceffitajfem

do feu favor. O Duque lhe beijou a maõ , renden-

dolhe as graças pela mercê, que lhe fazia, honran-

do-o
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do-o com tanta generofidade , merecida porém do

amor , com que íempre aííiftira a Sua Mageftade
,

a quem havia trazido nos braços , e fervido como
c!evia , e pediaõ as fuás obrigações, e que em tudo

obedeceria a Sua Mageftade , como lhe mandava
y

mas que efperava , que Deos permittiíTe darlhe fau»

de para que cri?.fle a Suas Altezas , e an psralTè aos

feus criados. Fallou também ao Duque D.Jayme
lèu genro , o qual beijandolhe a maõ , o abraçou

ElRey com efíimaçaõ , encommendandolhe
,
que

confolaíle muito a Senhora D. Luiza , a quem elle

já havia fallado antes, que ao Principe , e infantes.

Ao Conde de Vianna
,
Marquezes de Marialva , 2

Alegrete, íèus Gentií^-bomens da Camera, agrade-

ce© também o grande amor, zelo, e cuidado , cem
que lhe tinhaõ aíTiuido todo o tempo

,
que o fcr-

viraõ , de que fe dava por obrigado , e faíisfeito : e

elles fentidos , e magoados do eftado , em que o

viao , lhe agradecerão aquella honra com mais ref-

peito, que palavras. Comeíias, e outras demons-

trações de attençaõ com os feus Criados , e Vaíliil-

los , deu a conhecer ElR ey a conílancia , e a Reli-

gião, conformando-íe fem alguma perturbação no
animo. AffiftiaÕ a ElRey o feu Confeííor, e alguns

Religioíbs letrados , e outros de exemplar vida. Ao
mefmo tempo ftz aviíb o Secretario de Eílado D.
Thomas de Almeida ao Núncio Cardeal Conti,

para que foíTe dar a Sua Mageftade a abfoviçaõ do
artigo da morte : às onze horas da noite entrou o

Tom.VII. Nnnn Car*
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Cardeal , e depois de applicar as indulgências , Sua

Mageftade com palavras de grande edificação mof-

trou a fua chriftandade na obediência , com que

venerava a Santa Sé Apoftolica, e a muita eftima-

çaõ
,
que fazia da peíToa do Cardeal, que lhe agra-

deceo aquella honra com todo o refpeito.

No dia feguinte , em que continuando o mal

com precipitação
,
que era huma quinta feira nove

de Dezembro de 1706 , à huma hora emeya depois

do meyo dia , entre as preces , e orações de muitos

Religiofos, ados de amor deDeos, repetidos cem
grande devoção , e fé , com hum grande conheci-

mento da morte, e defengano da vida , paííòu El-

Rey da mortal à eterna nameíma cafa, em que ha-

via falecido o Principe D. Theodofio feu irmaõ , o

que elle quafi advertio logo
,
que adoeceo

j
por-

que entrando Chriílovaõ de Almada, que fabia ha-

via aííiílido ao Principe, lhe perguntou , em que ca-

ía falecera
5
porém Chriílovaõ de Almada, íuppof-

to quando entrou a reconheceo , como cortezaõ

,

e verííido nas politicas do Paço, lhe refpondeo ,
que

íe naô lembrava. Viveo ElRey cincoenta e oito

annos , fete mezes, e treze dias, e reynou trinta e

nove , mais de quinze como Principe Regente , e

mais de vinte e tres como Rey. Tanto
,
que fa-

leceo, o Marquez de Marialva, feu Gentil-horaem

da Camera , que eftava de femana , lhe cerrou os

olhos , e entrando os Médicos por ordem do Mar-

quez, depois de reconhecerem, que havia efpirado,

o Mar-
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o Marquez namefma cama, com grande attençaõ,

cobrio o corpo. Efta noticia
,
que logo le eípalhou

pela Cidade
,
íoy rec(-bida com grande íèntimento

de todos os feus Vaflállos.

Eftava no Paço de Alcantara o Confelho de

Eílado , em que então fe acharão os Duques de Ca-

daval Domjayme, e D.Nuno, os Marquezes de

Cafcaes, e Marialva, os Condes da Caftanbeira, S.

Vicente, Alvor , Vianna , e D. Francifco de Soufa
,

e na fua preíença o Confeííor de Sua Mageílade

entregou ao Secretario de Eílado o Teftamento del-

Rey, o qual tinha ordem do Principe para o abrir

na prefença do Coníeiho de Eftado , e fazerlhe o
termo com a formalidade coílumada. PaíTou lo-

go a Lisboa o Secretario de Eftado , e o Duque de

Cadaval, efte a dar conta ao novo Rey , do que

havia paílado , e aquelle a levar o Teílamento, que

fe abrira íèm fe ler , o qual logo ordenou
,
que o fi-

zeííè prefente no Confelho de Eftado.

Havia ElRey feito o feu Teftamento muy prova
anticipadamente em tempo, que íe achava com ro-

bufta difpofiçaõ na Cidade da Guarda a 19 de Se-

tembro do anno de 1704 , o qual era efcrito pelo

feu Confeííor o Padre Sebaftiaõ de Magalhaens , e

approvado judicialmente pelo Secretario Diogo de

Mendoça Corte-Real
,
que entaõ íèrvia de Secre-

tario de Eílado, porefpecial commiílàõ, que para

iííò teve de Sua Mageílade , e nelle foraô teftemu-

nhas o Duque de Cadaval , o Marquez de Alegre-

Tom.Vil* Nnnnii te,
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te , o Marquez de Marialva , o Conde de Villa-

V erde , e o Conde de Vianna , todos do Confelho

de Eftado , o Conde de Villar- J\Iaycr , o Conde

de AíTumar , Dom Rodrigo de Mello, (era filho

do Duque de Cadaval) Francifco de Mello, Mon-
teiro mor, e D. Lourenço de Almada. Nelle íè

admiia a piedade, religião, e devoção delRey, a

caridade nos diverfos legados pios , o amor de feus

filhos , a quem paternal , e carinhoíâmente exhorta

crm úteis documentos. A Caía do Infantado, que

elle poíTuira, e muito augmentara, fez delia doa-

ção ao Infante D. Francifco, efiabelecendo o mo-
do da fucceíTaõ

,
para que nunca fe poíía unir à Co-

roa , e para que andaíle na linha do Infante ; e no

cafo de elle faltar, chama ao Infante D.Antonio,
e depois ao Infante D. Manoel , declarando , que

todas as vocações
, que nella faz , fe haõ de enten-

der dos defcendentes legitimos, nafcidos de legitim.o

matrimonio : e fomente no caio, que Deos naõ per-

mitta, de íe extinguirem as linhas legitimas át todos

os feus filhos
,
poderão ter lugar os illegitimos, ebaí^

tardos
,
que delle deícenderem. Mandou

,
que íè

diííèííè hum grande numero de MiíTas pela fua al-

ma , e que em todos os ânuos fe dii^ao quinhentas

Miííàs, todas as que fe puderem dizer em Altar pri-

vilegiado ( o que íe cumpre pontu:ilmente
;
porque

ElKey íêu filho deu efta incumbência ao Tribunal

d.i Mefa da Confciencia , e Ordens, de donde o Pre-

fiJente no dia feguinte lhe dá conta com as certi-

doeiís,
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doens , de que fe celebrarão.) Mandou

,
que fe diA

feííem cinco Miíías quotidianas , deixando ao arbi-

trio de íeus Teftamenteiros a renda neceííària. Dei-

xou huma fomma grande de dinheiro para fundo de

varias obras pias ,
para todos os annos fe cumpri-

rem , a faber : efmolas para cinco cativos, dotes pa-

ra tres orfãas , e que o remanecente íê diílribua to-

dos os annos pelos criados da Cafa Real , começan-

do pelos que fervirao afua Real peííòa, em quanto

viveiTem , e depois fe teria refpeito a feus filhos , o
que também íê cumpre todos os annos com louvá-

vel diftribuiçaõ
; porque ElRey íèu filho deu efía

adminiftraçaõ ao Provedor, e Meia da Santa Caía

da Miíericordia. Mandou
,
que o fepultaííèm no

Moíleiro de S. Vicente de Fora ,
junto do tumulo

da Rainha Dona Maria Sofia Ifabel , fua chara, e

amada efpofa. Nomea por Teftamenteiros ao Prin-

cipe feu filho , e à Rainha da Graa Bretanha fua

irmãa, encarregando ao Duque de Cadaval, e Mar-
quez de Alegrete, a execução defta ília ultima von-

tade. E declara finalmente
,
que deixa outras dií^

pofições particulares, que mandara efcrever pelo

feu Coníeflx)r
,
que fe cumpraõ como parte do feu

Teftamento , no qual fe naõ vê claufula
,
que naõ

moftre qual foy a fua piedade. O referido papel Prova num. 79.

he huma declaração de íêus dous filhos o Senhor D.
Miguel , e o Senhor D. Jcfeph , de que adiante fa-

remos menção , e hum.a particular lembrança ao

Principe para os amparar como feus irmãos j e os

criados

,
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criados ,
que o haviaõ fervido , os recommenda ao

Príncipe para que os favoreça : e que no cafo de íè

naõ íervir delles , lhe dê os mefmos ordenados , e

mezadas , que elle lhe dava , de qualquer catego-

ria , ou cor
, que foííèm , deixando por fua morte

livres a todos os íèus eícravos : foy feita a declara-

ção, e aíTinada no dia 19 de Setembro do referido

anno de 1704.

Lido o Teftamento na preíença do Coníêlho

de Eftado , e determinado tudo o que pertencia ao

Real enterro
,
foy o corpo embalfemado , e quan-

do fe fez a operação íe achou a região vital infecio-

nada com vários achaques , o fígado com huma
grande inchação , e a cútis

,
que o cobria pela par-

te das coftas , eílava branca , e íe deslacerava com
os dedos , o bofe todo negro , e na concavidade ti-

nha hum receptáculo, que teria tres onças de ma-
téria com todas as qualidades

,
que fe requerem para

o cofimento delia : no fel fe acharão trinta e cinco

pedras da feiçaô de dados ,
mayores , e menores , a

pleura da parte eíquerda eftava esfacelada com hu-

ma grande porção de fangue grumoíb , no cérebro

tinha algum fangue extravafado , e no ventriculo eí^

querdo alguma aguadilha. Foraô os inteílinos a

enterrar à Igreja das Religiofas Flamengas ,
que fí-

ca5 contíguas ao Paço , elevados de noite, com a

decência devida
,
por Antonio Rtbello da Foníe-

ca, que lhe íêrvia de Porteiro da Camera. Acaba-

da a operação dos Cirurgioens , o Marquez de Ma-
rialva
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rialva mandou compor o cadáver, coveftiraõ com
hum veíiido de còr parda , com garavata , e cabel-

leira , barrete vermelho
,
borzeguins , e eíporas , e

febre o veftido o habito de S. Francifco, de que

era Terceiro , e depois o manto de Cavalleiro da

iníigne Ordem da Cavallaria deChrifto, de que era

Governador, e perpetuo Adminiftrador, e a eíjpada

à cinta , como determinaõ os Definitorios da meí^

ma Milícia. Nefta forma efteve o corpo delRey
na Camera fobre a mefma cama , em que falecera

,

em que naõ entrarão mais , que os Gentis-homens

da Camera , o Duque de Cadaval , o íêu Confeííbr,

e os criados domefticos, que lhe aíTiftiaõ. No dia

feguinte aviíbu o Marquez de Marialva aos Offi-

ciaes da Cafa Real para que meteílèm o cadáver

no caixaÔ , na forma do eftylo , o que fízeraô , e o
puzeraõ íbbre a Eça , que eftava na caía , em que
no outro dia fe fez o funeral. Manoel de Vaícon-
cellos

, que fervia de Repofteiro mor por feu irmaõ

o Conde de Caftello-Melhor, cobrio o caixão com
hum pano rico

,
epoz no primeiro degrao, em hum

prato dourado , a Coroa , e o Sceptro Real. O Bií^

po Capella6 mor celebrou Pontifical, aíTiftido de

toda a Capella Real
, que cantou o Officio j os

Grandes tomarão a parede da parte direita , e os

Officiaes, e Criados da Caía aefquerda, eílando to-

dos empe, e defcobertos. Fora da caía, em que
eRava o corpo , eílava à porta Alvaro de Soufa e

Mello , Porteiro mor , aííentado em hum pequeno

banco de páo fkm cobertura. No
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No Sabbado onze do referido mez à noite o

Príncipe com os Infantes
, acompanhados dos Offi-

ciaes da Gafa , foraÕ deitar agua benta no corpo dei-

Rey: diííè o Reípoafo o CapellaÕ môr , e deu o

hiííbpe ao Príncipe , e Infantes. Depois o Repoílei-

ro môr tirou o pano, e prato da Coroa, e Sceptro,

e o entregou ao Repofteiro menor João de Leiros

,

e pegarão no caixaô o Duque D. Jayme , o Duque
de Cadaval , o Marquez de Marialva, o Marquez

de Cafcaes , o Marquez de Alegrete , o Conde da

Caftanheira , o de S. Vicente , o Conde de Val de

Reys , o Conde de Alvor, e D. Fiancifco de Sou-

fa , todos do Confelho de Eílado. O Principe com
os Infantes ficarão no mefmo lugar aonde deitaraS

agua benta , e forao depois acompanhando o cor-

po delRey detraz do caixaô , todos com grande

luto de capa comprida
, defcobertos, fem Moço Fi-

dalgo
,
que os alumiaííè : e tanto

,
que foy podo o

caixão na liteira , o Repofteiro môr o cobrio com
hum pano rico de brocado franjado de ouro. Af-

fim
,
que começou a andar a liteira , o Principe , e

Infantes lhe fizeraõ reverencia , e íe recolherão

acompanhados dos Criados da Cafa da Rainha.

Dentro no pateo eftava o coche dereípeito, os ca-

vallos dos Duques, do Eftribeiro môr, e do Capi-

tão da Guarda o Conde dePomHeiro, e poílo em
ordem, caminhou o enterro para S. Vicente de Fo-

ra. Diante do caixaô hia o Mordomo môr o Con-

de de Santa Cruz com a fua infignia , da banda di-

reita
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x

reita o Duque D. Jayme, e daefquerda feu pay o

Duque de Cadaval ,
logo a Capella Real em or»

dem com Cruz , e adiante os Grandes da banda di-

reita , e os Officiaes da Caía da efquerda com fuas

infignias j à ilharga do macho da liteira hia o Eílri-

beiro mor Conde de Vianna , e detraz da liteira o

Capitão da Guarda Conde de Pombeiro
j
acompa-

nhavaõ os Moços da Camera com tochas accefas

,

e diante da liteira hia o coche de reípeito coberto

com hum rico pano de brocado franjado de ouro

,

eatraz do coche os Tenentes da Guarda, e Antonio

Rebello ,
que fazia o officio de Eft ribeiro , todos

tres a cavallo , e logo a guarda dos Archeiros
, que

cobria o eílado. Nas ruas da Cidade eílava5 os

Terços pagos , e Ordenanças em duas alas , e to-

do o Clero , e Religioens de todos os Mofíeiros

da Cidade , com velas accefas , dentro das meímas

alas.

Chegou o enterro a S. Vicente , e junto às eí^

cadas íè tirou o caixão das andas , e íe poz no EA
quife da Irmandade da Mifericordia , o qual eftava

íobre hum eflrado coberto de veludo negro , em que

íe poz para íe entregar aos Irmãos daquella Mefa.

Aqui quebrarão os Officiaes as infignia*-' , a que vul-

garmente chamaõ Canas , aqueiles a quem pelas

íuas occupações faÕ permitti Jas. Cantarão os Ca-
pellaens da Irmandade hum Refponíb. Mandou o

Eícrivaõ da Meia pegar no Efquife à írmanda^ie, e

a Communidade dos Cónegos K errantes eílava ef-

Tom.VÍI. Oooo peran-
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perando a porta 5 e aííim levarão o Real corpo até

o cruzeiro , onde em huma Eça de téla encarnada
,

que eílava preparada
, foy pofto. O C^pellao mor,

reveílido de Pontifical, cantou o primeiro Refpon-

fo com a Capella Real , o íegundo os Religiofos

da Caía , e o terceiro a Miíèricordia. Pegaraô no

caixão os mefmos Confellieiros de Eftado , e o le-

varão à outra Eça
,
que eftava em cima na Capella

mor
,
junto da qual eftava hum eftrado alto , tam-

bém forrado de téla encarnada 5 e o Conde Mordo-
mo mor fez a entrega ao Prior da Cafa na forma

feguinte : íbbre o mefmo caixão íè poz hum Mií^

fal
,
que trouxe o Prior da mefma Caía , e pondo

fobre elle as mãos o Conde Aíordomo mor , diílè

em voz inteíligivel : Juro aos Santos Eiiaugelhos
,

que nelle caixão ejià o corpo do muito Alto , e muito

Poderofo Key D. Pedro Segundo, meu Senhor ^ por^

que eu o vi meter nelle , e Vojja Paternidade dará

conta do dito corpo , ou de feus offbs , a feus JucceffO'

res , para 0 que lhe entrego as chaves deãe caixão
}

e o Prior jurou em feu nome , e de feus fucceílbres

de aíTim o cumprir. Pegarão os Coníêlheiros de

Eítado no caixão , e o collocaraõ em huma Eça de

tres degraos , metendo-o em outro caixão mayor,

que fobre ella eftava 5 o Repofteiro môr cobrio o
tumulo com hum pano rico de téla encarnada fran-

jado de ouro , e o Secretario de Eftado fez o termo,

que foy aíTmado pelos Confelheiros de Eííado, e pe-

lo Conde de S^inta Cruz , Mordomo môr. Aquel-

le
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le efclarecido Sabio o Padre D. Manoel Caetano

de Souíà
, que deveo particulares mercês á género-

fidade deiRey D. Pedro, empregando a fua penna

no elogio das virtudes , de que foy adornada a fua

Real peOba ,
compoz o leguinte Epitáfio

,
que íè

confsrva na CollecçaÕ das fuás Obras Poéticas

:

Hic jacet orhis amor, nuUi pietateJeciindiis

Petriis , regna heans, (jiieis erat ipfe Pater»

Eraõ paíTados oito dias depois da morte del-

Rey, a 17 do referido mez de Dezembro ,
fegundo

o louvável coftume do noíTo Reyno , fe fez a cere*

monia de quebrar os Efcudos. Ajuntou-íê o Sena-

do da Camera , o Conde de Aveiras JoaÔ da Sylva

Tello , Prefidente , os Vereadores , Cidadãos , e

IVIiniftros de vara pertencentes ao Senado , de cuja

cafa fahiraõ em boa ordem entre as dez , e onze do

dia : dava principio a efte acompanhamento hum
dos Procuradores da Cidade acavallo, coberto to-

do de negro , arraílrando hum grande luto pelo

chaô , com huma bandeira negra com a haftea da

mefma côr , a qual levava ao hombro , e hia arraf

trando huma grande parte por terra. Seguiaõ-íè os

Cidadãos em duas alas iguaes com varas negras nas

mãos , e no meyo hiaô tres Miniftros divididos , a

f ber: hum Juiz do Civel , e dous Juizes do Crime,

fem varas, e cada hum levava hum Efcudo preto,

e logo o Tribunal do Senado em ceremonia com
varas pretas , e todos hiaõ a pé. Tanto

,
que che

Tom.VIL Ooooii garaC
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garao junto às eícadas da Sé , eftava huma Tarima

levantada coberta de luto , e fobindo o Juiz do Ci-

vel, diíTe em voz alta: Choray 'Nobres
,
choray Po-

vo ,
(jiie morreo o vojjò B^ey D. Fedro 11. de Fcrtu-

gal ^ e immediatamente quebrou o Eícudo , e dei-

xou cahir no chão. E continuando efte acompa-

nhamento , no meyo da Rua Nova , onde eflava

outra Tarima , o Juiz do Crime fobio a ella , e re-

petio asmefmas palavras, quebrando o Efcudo , e

no Rocio junto às efcadas do Hoípital eftava a ter-

ceira Tarima coberta de luto, e íobindo o ultimo

Miniílro
, que levava o Efcudo , com as mefmas

palavras, eceremonias, o quebrou. E continuando

o acompanhamento , voltou pela Rua das Arcas

até à Sé , e entrando na Igreja affiftiraô , e junta-

mente o Cabido, àMiííà, que fe cantou pela alma

delRey
,
por quem toda amanhaa eftiveraõ dobran-

do os finos daquella Cathedral.

Poy EiRey de efíatura grande, groílb, mas
bem proporcionado , os olhos grandes

, pretos , e

fermofos , nariz aquilino , e cabello preto , naÔ era

branco , mas com boa cor de rofto , em tudo bizar-

ro , e deíêmbaraçado nas acções , com aípedo taô

mageftofo , que a fua peíToa , vifta entre outras

,

naõ podia entrar em duvi<!a ,
que era Real

, pela

m^geftade da prefença. Teve forças extraordiná-

rias
,
que exercitava no jogo da barra cem admira-

ção dos que o viaõ , e em outros exercicios. Ju-
gou as armas com grande perfeição, e deftreza, com

tanto
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tanto deíembaraço , como bizarria. Fez grande

gofto do exercício de andar a cavallo , em que era

fermofo , em hiima , e outra cella , excedendo aos

mais peritos no modo de mandar , e obrar no r^a-

nejo dos cavallos
j
porque teve agilidade, e fortale-

za j de íorte
,
que elle foube fcientificamente eíla

nobre arte , verdadeiramente de Príncipes , e gran-

des Senhores. Noarrifcado, emuy difficil exercí-

cio de correr Touros , excedeo a todos os do íèii

tempo , em que houve infignes Toureiros de caval-

lo , em que entravaõ Senhores de grande qualidade,

que o acompanhavaô neftes divertimentos , a que

ElRey aíTiftia com fatisfaçaõ. Amou a caça , ou
foííè a do ar , e a miúda , ou a groííà: aííím no mon-
te deu excellentes provas da fua bizarria com os

porcos montezes , naõ fó acometendo-os com a

lança , o que fez com fingular defenvoltura j mas
também a pé deftemidamente ,

fogeitando-os , e ren-

dendo-os com as próprias mãos j e igualmente era

deílro em atirar com a efpinguarda. Mandava as

Tropas fcientiiicamente
, para o que no íèu pica-

deiro fazia ajuntar muitas vezes Soldados Inflintes

a fazer exercício
,
premiando àquelles

,
que fe adi-

antavaõ no manejo das armas , o que elle fez com
fumma deftreza, e fermofura. A eftas partes ajun-

tou excellentes virtudes
,
que faráõ a fua memoria

gloriofa em todos os feculos vindouros : porque nel-

le fe admirou praticada a mais rara virtude
,
que

nunca fe vio em outro algum Príncipe , de dar au-

diência
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diencia a íêus Vaííàllos todos os dias , e ainda de

noite , e nas horas mais deíàccommodadas
5
porque

fempre, que obuícavaÔ, eftava prompto, de forte,

que muitas vezes íe levantou da mefa para os ou-

vir, e íendo taõ prompto na frequência, era mayor

na paciência
,
que moílrava nas mais largas audiên-

cias : aos Sacerdotes fallava em pé ,
refpeitando a

ordem , e ocarader, naõ permittindo lhe beijaííèm

a maõ. Teve huma prodigioíà memoria , de for-

te
,
que qualquer peílba

,
que via huma vez , ain-

da que pafíàíTem muitos annos, naõ fó a conhecia,

mas com dií^.inçaô íe lembrava delia. Era devoto

,

e pio naturalmente , venerando com profundo reí^

peito os Myfterios de noííà Santa Fé , como íè vio

no grande fentimento , e demonftrações publicas

,

quando fuccedeo o facrilego roubo do SantiíTimo

Sacramento na Parochia de Odivellas , na noite de

dez para onze de Mayo de 1671 , em que efcalan-

do a igreja
,
profanando as Imagens, atrevida, e fa-

crilegamente abrirão o Sacrário , e roubarão ao San-

tiílimo Sacramento. Defte execrando cafo ficou

ElRey taõ horrorofamente penetrado, que mandou
veftir toda a Corte de luto até que fe reftituiííè à

mefma Igreja o SantiíTimo roubado , ordenando

,

que em todas as Igrejas fe expuzeííe o Santiííimo

Sacramento à veneração dos Fieis
,
para que nas

fuas adorações deprecaíTem a Deos a fua miíericor-

Frova num. So. dia : ao mefmo tempo efcreveo a todos os Cabidos

das Cathedraes defte Reyno, para que em todo elle

fe
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íe fizeííe o meímo
,
pedindo a Deos

,
qne fe lem-

braíTe de todos aquelies
,
que o adoravaõ , e vtne-

ravaõ Sacramentado. E flizendo-fe exadas diligen-

cias , recommendadas pelo feu zelo , íe achou o
reo , e foy punido pela Juíliça. E para memoria
do defuggravo , com que pertendia efcurecer aquel-

Ia oíiènía , inílituío na mefma Igreja no mefmo dia

huma fefta , em que com grande fulemnidade , e

culto fe adoraífe ao SantilFimo Sacramento , e que

efta ftífta fe uniílè à Irmandade dos Efcravos doSan-

tiííimo de Santa Engrácia , inílituida pela Nobreza
por outro deteílavel cafo íuccedido a 16 de Janeiro

de 1650, de que os Reys faô Protedores : a hu-

ma, e outra fefta aíTiília ElRey com grande devo-

ção
j
porque tudo o que tocava à Religião Catho-

lica venerava
, defejando emendar pela Fé , e obras

boas , o que tal vez pela fragilidade da natureza cor-

rupta fe defordenava. Muitos dias do anno dormia

vertido fobre huma taboa, jejuando também mui-

tos a paõ , e agua , havendo-fe fempre nos jejuns

de preceito nas coníbadas com eícrupuloía parci-

monia. He admirável prova do quanto defejava

ter a confciencia pura, hum papel muy pio , e devo- Prova num. 81.

to de propofttos
,
que , mediante a graça de Deos,

pertendia obíèrvar, que lançarey nas Provas, para

que mais com efte anedoâ:o íe certifiquem os cu-

riofos do quanto defejo fatisfazellos. Da Virgem
Santiífima foy cordeal devotoj e aííim todos osSab-

bados hia vificar a Sagrada Imagem da Senhora das

Neceííi-
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Neceííidades. Venerou geralmente a todos os Sa-

cerdotes , e Religiofos
, efpecialmente os do Será-

fico Patriarca S. Francifco , de quem foy eípecial

devoto , e de cuja Ordem Terceira era profeflb:

pelo que fe mandou íepultar no feu Habito , como
íè diííè j aííim comia todas as feftas feiras do anno

à fua mefa hum Religioío de S. Francifco , fendo

ainda mayor o refpeito , e veneração àquelles , que

pela fua vida, e exemplo íê diftinguiaõ em fantida*

de
;
porque nas expreíToens , e no aíFedo íe via a

fua devoção
,
deíêjando muito ter occafioens de os

comprazer , e darlhe gofto
, para ter parte nas fuas

orações. Vivia no íeu tempo o Venerável D. Ar-
inHuibert, Fita M> maudo .Toa5 Ic BouthilHer de Raníay , Abbade da

c„i...j;.pag.ó4o. Irappa, o qual com a lua admirável converíao toy

Reformador domefmo Morteiro daTrappa da Or-

dem de Ciíler em França , Varaõ infigne em virtu-

de, que naquelle Moíleiro reftaurou a mais rigida

obíervancia Monaílica , com que deu huma univer-

fal edificação a toda a Chriftandade pelo feu raro

modo de vida. A efte infigne Varão mandou El-

Rey vifitar pelo íeu Embaixador
,
que refidia em

Pariz , e encommendarfe nas fuas orações
, já que o

naÕ podia fazer peííbalmente , como o fizera El-

Rey Jacobo II. de Inglaterra , e a Rainha fua ef-

pofa , e outros muitos Príncipes Soberanos , e do

íàngue Real de França , como refere a fua Vida.

As Almas do Purgatório lhe deverão grande com-

paixão, pelo que eraÕ immenfas asMiííàs, que no

circulo
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circulo do anno lhes mandava spplicar , e outras

por devoções particulares. No Keal Moíleiro de

Eelem inftituio cinco MiíTas quotidianas cem hum
Gfficio íolemne pelas almas delRey Dom Affonfo

VI. do Principe D. Theodcfio , e da Infanta D.Jo-
anna , Teus irmãos , por hum contrato feito a 20 de

Fevereiro do anno de 1690, cm que os Relígiofos

tomí^raô efla cbiigcçaõ por certa quantia , que lhe

fez cr níi^nar nas rendas da Cafa de Bragança , em
quanto lhes naõ dava hum juro perpetuo. Ao Hof-

pitai de Todos os Santos de Lisboa acere fcentou

renda para fuftentaçaõ das crianças expoílas. Na ca-

ridade íe diftmguio, amando ao prox mo, e compa-

decendo-fe das fuas neceíTidades de íbrte , que eraõ

exceffivas as efmolas
,
que fazia do feu bo!íinho

,

que pareceo inextinguivel
5
porque naÕ íabio dos

íèus pés peíToa alguma defconíolada
,
que lhe pe-

di^e ajuda de cufto por eíhiola , a que elle naõ de-

feriííè , nem ainda eíiando nos negócios mais gra-

ves
, que deixaííè de ter benigno acolhimento nas

fuas palavras , honrando a todos como pay de fcus

Vaííàllos. Nas mercês fe houve tom grande gene-

rofidade
j
porque moíiiava fc intcreííàva m confer-

vaçaõ das Cafas illuftres , e nobres dos feus VaíTtl-

los
,
para que continuaílem no efpVndo- do? feus

Mayores : pelo que libírralmeote lhes fazia m2"j2
dos bens da Coroa , e OrJens , que ppíT i.iõ.

Naõ foy nelle m.enos ardente o zelo da^ Mií^

fuens , para o que fe inílituio a Junta daS Miílbens

Tom.VII. Fppp na
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na Caíli Profeíla de S. Roque, em que íé tratavaÕ

os negócios pertencentes a ellas , e em que prefidia

o Secretario Roque Monteiro Paim , alfiílido dos

Deputados ,
que eraõ Relij^ioíbs doutos , e exem-

plares de diverfas Famílias Reli^ofas, onde hiao

por avifn do Secretario Roque Monteiro, e depois

da fua morte lhe fuccedeo Gregorio Pereira Fidal-

go
,
Defembargador do Pa^o

,
que pelas experiên-

cias
,
que tinha da índia , havia já entrado na Junta

das Miííoens
,
para as quaes concor eo ElRey com

prande liberalidade, e devoção, eftimando aos Mi
ííonarios , e com efpecialidade àquelles

,
que Apoí^

tolicamente haviaõ feguido o emprego do íeu mi-

ni ílerio ; e aíiim quando os Vice-Reys do Eftado

da índia , ou os Governadores do Brafil , e mais

Conqu!Íl;.is
,
paííàvao aos feus Governos, lhes re»

commendava em primeiro lugar favoreceílem , e

amparaílem aos Miífionarios em tudo
,
para que íê

Fnrro jynopiíAnna- a Chriftaudade. A' Companhia de
Jmm òocietaiis Jelu j p. x P • t • ^ i r i

/^i;, Jeul ajudou particularmente com grandes clmolas

para as MiíToens , e à fua deípeza lhe dotou dous

Collci^ios no Ultramar j naõ faltando nunca a peA

íc)a alguma
,
que com o pretexto da Religião Ca-

tholica Romana le valeííe deíle
,
que com muita

promptidao nao concorrefle para o livrar da ce-

gut ira, cm que eftava > de que muitos foraÕ Reli-

gioíbs. O Príncipe de Bifau
,
que veyo a efte Rey-

no
,

catequizad-J pelos MiííionL;rios da Cofia da

Mina , a receb jr o fagrado Bautifmo , lho fez El-

R.cy
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Rey conferir na Capella Real , lendo elle mefmo
feu Padrinho , e o mandou tratar , naõ como fora

creado entre a brutalidade do gentilifmo , mas pelo

que reprefentava , com muita politica, e decência,

em quanto naõ voltou para a fua terra. No feu

tempo intentarão os homens de naçaô Hebrea con-

feguir do Papa
,

que removeíTe a fórma do icão

procedimento do Santo Officio da ínquifiçaõ def-

tes Reynos, negocio, em que fehaviaõ adiantadoj

porque com os feus cabedaes ,
que eraÕ muitos ,

negoceavaõ , e também porque tinhaÔ peílbas de

grandes lugares ,
que íê baviaõ períuadido das Tuas

enganofas , e apparentes razoens , votando-as a íeu

íâvor. Porém EiRey (entaõ Príncipe Regente)
com hum ardente zelo do augmento da Religião

Catholica , naõ querendo
,
que nos feus Reynos íe

diminuiííè com a liberdade da gente daquella naçaõ,

mandou a Roma no anno de 1675 por íèu Embai-

xador Extraordinário a D. Luiz de Souíâ
, Bifpo de

Lamego
, depois Arcebiípo de Braga , Primaz das

Heípanhas , VaraÕ dos mayores daquelle íeculo

,

em letras, talento, e prudência, que já contra a per-

tença© dos Chriílãos novos, havia feito hum largo,

e douto papel. Havendo o Embaixador refidido

mais de fete annos na Corte de Roma no tempo
dos Pontífices Clemente X. e Innocencio Xí. e fen*

do a eíle ultimo muy aceito
,
porque fez da fua

peílòa particular eftimaçaõ 5 no f^u tempo venceo

o negocio contra a fortiíTima oppofiçaõ
, que o apa^

Tom. VII. í*PPP

"
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drinhava 5
coní^vpuindo noanno de 1681 com gran-

de utilidade, e aLgria do Reyno, a reftitui^aõ do
Santo Officio

, que enleve todos eftes annos íiirpen-

fo do deípacho , e naõ menos íatisfaçaÕ do Principe

íeu Amo ,
que o nomeou do fcu Confeiho de Efía-

do, eftando ainda em Roma. Depois publicou o
mefmo Principe huma Ley paííàda a 5 de Agoílo

de 1685 ,
para que foíTem exterminados de ícus

Reynos , e Dominios , todos os Cliriftãos novos,

que foííèm convidlos , e tiveíTem abjurado em for-

ma nos Autos da Fé
, que fazem os Inquifidores , a

qual teve alguns annos execução. Nefte mefmo
negocio fervio na Co; te de Roma, onde teve ca-

radber de Enviado Extraordinário , Jofeph de Souíã

Pereira
,
depois Coníelheiro du Fazenda , Miniftro

de grande merecimento, como o efa Jeronymn Soa-

res
,
ínquifidor de Lisboa, e ultimamente Eifpo de

Vifeo , a quem a Inquifiçaõ efcolheo pelas fuas le-

tras , e qualidades ; íendo em todo o progreílb deí^

te negocio Liquiíidor Geral D. Veriffimo de Len-

caftre, que havia fido Arcebifpo de Braga, naõ me-

nos illuftre pelas virtudes
,
que pelo íângue , e que

defde o anno de i68ó foy Cardeal da Santa Igreja

Romana. Para a o[uerra contra o Graõ Turco Ma-
homet IV. que em 1685 tinha poíio em ultimo

aperto a Praça de Vienna , Corte do Emperador
Leopoldo I. foccorreo ElRey generofamente com
grandes íbmmas de dinheiro ao Papa Innocencio Xí.

Prova num. S 2. que agradeceo com hum Breve cheyo de carinho-

las
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íàs expreííòens , a sjrandeza deíle fuhfidio , concor-

rendo eile Santo Pontiííce com groííàs remeílas , e

mais com as fudS orações para a gloriofa vitoria,

que o Duque Carlos de Lorena , e ElRey João
Sobieski de Polónia

,
confeguiraô em 7 de Setem-

bro de 1685 , derrotando o formidável Exercito do
Graõ Vifir Ckara Muftafá , a que fe feguio huma
torrente de conquiftas , e vitorias nos annos íeguin-

tes. Para os lugares Santos dejerufalem deu tam-

bém EIRey groíIas efmolas, ehum rico ornamen-

to bordado , e huma bacia para o lavapés , e duas

alampadas de prata de obra primorofa
, que ardem

no Santo Sepulcro , deixando para a fua fubfiften-

cia renda etíècliva na Caía da índia. Outros feme-

lhantes teftemunhos da fua piedade fe vem neíle

Reyno , fendo ò mayor padrão a grandeza , com
que fez dar fim ao MoReiro de Santa Clara de

Coimbra , em que íê venera o corpo da Rainha
Santa líabel , fua afcendcnte. Obras fuas faõ o
Forte de Alcantara , e outros , com que poz em
mayor defenfa a Cidade de Lisboa , e os que fícaô

da banda dalém do rio j e no Reyno reparou , e

adiantou muito as fortificações de varias Praças.

Quando os Mouros íitiaraÔ a Cidade deOrao, com
grande perigo dos Hefpanhoes ,

que valerofamen-

te defendiaÕ aquelia Praça , achando-íè no eftado

da ultima ruina, a foccorreo EIRey com huma po-

dcroía armada no anno de 1677 > ^ ^ fora taõ

prompto o foccorro delia, de que era General Pe-

dro
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dro Jaques de Magalhaens , Vifconde dc Fonte Ar-

cada , fervindo de Almirante o Conde de S. Vicen-

te Miguel Carlos de Távora , embarcando-fe nella

muitos Fidalgos , naô fó Officiaes , mas voluntá-

rios , e fuperando o General os mares , e ventos,

que parecia íê oppunhaÔ a embaraçarfe efte foc-

corro , taõ valerofo no mar , como na terra , ven-

ceo todas as contrariedades , introduzindo o íoccor-

ro , com que os Hefpanhoes triunfara5 da porfia , e

contumácia dos Mouros , devendo taõ gh^rioíb fuc-

ceííò à generofa promptidaõ , com que ElRey D.
Pedro os íbccorreo. E íêgunda vez auxiliou Hef-

panha com as fuas armas , como experimentou a

famoíâ Cidade de Ceuta
,
quando íe vio fitiada pe-

los Mouros
,
para cuja defenfa lhe mandou hum

Terço de Infantaria , de que era Meftre de Campo
Pedro Mafcarenhas , depois Conde de Sandomil

,

que do feu valor deu naquella Praça naô vulgares

provas , e depois mandou as armas na Provincia de

Alentejo , com tanta opinião
,
que confeguio uni-

verfal applaufo nos Soldados. E contra o Mouros,

aííim nas Armadas , com que todos os annos fegu-

rava as Coftas maritimas , como na Praça de Maza-

gaÕ , coníèguio diverfas ventagens. No feu tempo

íè começarão a defcobrir as minas de ouro , fendo

Governador do Rio de Janeiro Artur de Sá, e já

de entaõ principiarão as frotas a conduzir abundan-

te porção defte taõ defejado metal. No Reyno
de Angola , fendo Capitão General Francifco de

Tavo-
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Távora, (depois Conde de Alvor) dcançou hnma
importante vitoria do Rey de Dong^o , ou das Pe-

dras , de que foy confequencia a tranquillidade , e

focego daquelle Reyno. Na Capitania de Pernam-

buco, fendo Governador Caetano de Mello de Caí^

tro, caíligou os Negros levantados nos Palmares,

naõ íó reduzindo-os à obediência , que muitos an-

nos tinliao difputado , defendidos em hum fitio

,

que parecia inconquiftavel. No Eftado da índia,

fuppoíto fe perdeo a Praça de Mombaça, obrarão

milftgres de valor os íitiados , conjurando-íè o tem-

po para a fua diígraça contra a Armada , com que

os foccorriaõ , de que era Capitão mor Henrique

Jaques de Ma^alhaens. Também em diverfos fuc-

ceííbs no mefmo Oriente , íè acreditarão as fuas

bandeiras no mar , e na terra ;
porque com grande

cuidado attendeo íèmpre ao bem , e utilidade dos

íeus ^'aíiàlloí?.

He admirável prova do quanto íè empregou
na utilidade publica do Reyno , o que praticou na

redticçaõ da moeda , em que perdeo groíTas quan-

tias de dinheiro, extiní^uindo toda a que haviaõ fal-

fificado , ou dimin'JÍdo , e fazendo bater de novo
outra , e augmentando huma , e outra. Com a oc-

cafiao do cafamsnto de Saboya fez lavrar huma
medalha de ouro , a qual deixamos eílampada no
Tomo IV. Liv.V. deíla Hiíloria. O Commercio,
como princip il porça5 , de que fe anima a Repu-
blica

, amparou com grande benignidade
,
para que
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florecendo , íê augmentaíTem os cabedaes. O meí^

mo experimentarão os fabricantes dos panos
, fedas,

e outros muitos géneros
,
que no feu tempo tive-

raô principio , de que fe feguio fazeremnos excel-

lentes em algumas terras das Provincias de Alente-

jo , e Beira , como também a cultura dos bichos da

íèda , entregando a direcção deftas , e outras fabri-

cas ao zelo de Dom Luiz de Menezes , Conde da

Ericeira , íèu Vedor da Fazenda , que naõ viven-

do muito depois do íêu eílabelecimento , nao tive»

raô 06 progreííbs , que confeguiriaÕ com a íua acti-

vidade , fe lhe durara mais tempo a vida : e o mef-

mo , íèndo Vedor da Fazenda , deu a direcção da

moeda, e na Caía defta fe accrefcentaraõ inftrumen-

tos, eofficinas, e recolhendo-fe toda a do Reyno
para íè reduzir a nova forma , fe reílituio prompta , e

pontualmente , fem a menor falta. As rendas Reaes

feaugmentarao também exceííivamente no íêu tem-

po
j
porque fó o Contrato do Tabaco fobio a mi-

lhoens de cruzados , e outros muitos à proporção,

com grande utilidade do património Real. Eftabe-
ToTC io Tombo liv. i • ^ t ^ ii ^
5. dasLeysjpag.pi.

Iccco importantcs Lcys : entre ellas toy a que man-

dou paílar em Lisboa contra os defafíos a i6 de Ju«

nho de 1668 com graviííimas penas ; e a que man-

Provanum. 85. dou paííàr a 25 de Novembro de 1674 , na qual íe

determina o modo da regência do Reyno , e Tuto-

res dosReys, que fuccederem na Coroa, de menos
idade de quatorze annos , a qual el'e eftabeleceo à

inílancia dos Tres Filados da Nobreza , Povo , e

Clero
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Clero

,
juntos em Cortes , no referido anno. No Prova num. 84.

de 1698 , em que íè celebrarão as Cortes , em que

foy jurado o Príncipe D. Joa5 íèu filho herdeiro

da Coroa
,
paíTou outra Ley a 1 2 de Abril do re- Prova num. 85.

ferido anno , a qual os Tres Eílados do Reyno
juntos nas Cortes , approvaraô , e pedirão : nella íè

declara a fórma , em que devem íucceder no Rey-
no os filhos deícendentes dosReys, que legitima»

mente fucceder a feu irmaÕ
,
que faleceííè íem deí^

cendencia
,
para que fuccedaõ por fua ordem , fem

íèr neceííàrio approvaçaô , ou confentimento dos

Tres Ellados do Reyno , declarando , e int£rp4'e-

tando as Cortes de Lamego , e derogando-as , íè

neceííàrio foíTe naquella parte para melhor eílabe-

lecimento da Monarchia. Além deftas fuodamen-

taes , e ta5 importantes , fez outras Leys muyto
úteis ao bem , e economia do Reyno.

No principio da fua Regência no anno de

166% celebrou EiRey a paz com ElRey D. Car-

los n. e confervou depois por tantos annos em hu-

ma ditofa tranquiílidade os feus Reynos : pel ) que

o appellidaraõ o Fucifico, até o anno de 1704, em
que rompendo- fe a guerra com Hefpanha , coníe-

guiraõ depois as fuas armas a immortal gloria na

memorável Campanha do anno de 1706.

Por nomeaçaS fua provto o Papa Clemente

X. todas as Cathedraes do Reyno , e fuas Conquií^

tas de digniííimos Prt lados no anno de 1671 , e por

nomina fua creou o Papa Clemente X. Cardeal a

Tom.VIL QS-I^
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Ceíàr de Eílrês , Bifpo , e Duque de Laon , no an-

no de 1672. O Papa Iiinocencio XI. a D. Vtnf-

fímo de Leiícaftre, Incjuilldor Geral , que havia

fido Arcebifpo de Braga, no anno de 1686. O Pa-

pa Innoceiício XII. a Luiz de Souíâ
, Arcebifpo

de Lisboa, e feu CapellaÕ môr, no anno de 1697.

No íeu tempo o Papa Clemente XI. fez no anno

de 1706 Cardeal a D. Miguel Angelo Conti , en-

tão Núncio neftes Reynos , e Arcebifpo de Tarfo,

que depois foy Papa com o nome de Linocencio

XIIL Também à fua inílancia o Papa Innocen*

cio XI. erigio diverfas Igrejas na America
, paííàn-

do a Metropolitano o Biípado da Bahia
,
por Bulla

paíTada em Roma a 16 de Novembro de 1676,
fendo o primeiro fagrado com efta Dignidade o Ar-

cebifpo D. Gafpar Barata de Mendoça. O meí^

mo Papa lhe deu por SufFraganeos os Bifpados do

Rio de Janeiro , e Pernambuco
,

erigidos ambos
Prova num. 86. por Bulias paííàdas no meímo dia , e anno : do Rio,
Prova num. 87. foy feu primeiro Bifpo D. Fr. Manoel Pereira , da

Ordem dos Pregadores ,
que naõ foy ao Bifpado

por fer empregado no lugar de Secretario de Efia-

Provanum.88. do : de Pernambuco, foy o primeiro Bifpo D. Efte»

vaõ Brioío de Figueiredo, que era Vigário Geral

do Arcebifpado de Lisboa. O mefmo Papa Inno-

Prova num.S9. cencio XI. erigio em Bifpado o Maranhão por Bul-

la paílada a 30 de Agofto do anno de 1677, de que

foy íêu primeiro Biípo Dom Fr. Antonio de Santa

Maria , Titular de Neocefaréa , Deaõ da Capella

ReJ,
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, que havia fido Religioíb da Ordem Seráfi-

ca da Província de Santo Antonio dos Capuchos

,

que na5 foy ao Biípado , e depois promovido ao

de Miranda : e pela largueza do eftado do Mara-

nhão , íè erigio depois o Biípado do Graõ Pará,

como diremos no Capitulo X. deíle Livro. Na
Afia , no Império da China

,
erigio também à fua

inílancia o Papa Alexandre VíII. os Bifpados de

Pekim por Bulla paíTada a lo de Abril do anno de P^^o^^ num. 90.

1690 , e o de Nankim por Bulla paííàda no meímo p^ova num 91
dia , e anno no primeiro do feu Pontificado.

Como naõ tfcrevemos a Hiftoria univerfal do

Reyno , e fó nas Vidas dos Principes apontamos

aquellas circunílancias , de que achámos documen-

tos , ou aquellas memorias feguras , de que muitas

até agora fe nao tratarão miudamente por outros

Hiftoriadores , nos pareceo refumir nefte lugar por

mayor algumas noticias dos fucceíTos do reynado

dei Rey D. Pedro II. repartidas por matérias, prin-

cipalmente nas negociações com outros Principes.

Feita a paz com a igualdade
,
que fe devia , en-

tre os Reys de Portugal , e Catholico em ióó8
,

primeiro anno do governo do Príncipe Regente

,

recebeo nefta Corte por Embaixador dei Rey Ca-

tholico aoBaraõ de Bataville , como já íe apontou,

e morrendo em Lisboa em 1670, deixou ojculta-

mente introduzido em alguns ânimos defcontentes a

falia , e imprópria idéa de querer, com as armas de

Caílella, introduzir outra vez no governo doRey-
Tom.YII. 0,444^^
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no a ElRey Dom Affonfo VI. que eftava na Ilha

Terceira e como o Marquez de Eliche D. Anni-

eilo de Gufman , e outros prifioneiros illuftres
, que

eílavaõ no Caftello de Lisboa , tinhaõ já principia-

do efta pratica com alguns, dos que indiícretamen-

te os vifitavaõ com mais frequência, achou o Con-

de de Hummannes , fucceííor no miniílerio , mas

naõ no talento do Baraõ de Bataville , occafiaô de

continuar aquelle iníiel projedo , de que refultou

aufentarfe do Reyno para Madrid Francifco de

Mendoça , Alcaide môr deMouraô, e em 1674 íè

fízerao em Lisboa algumas execuções. Confiando

depois ao mefmo Principe
,
que o principal, dos que

foraô degollados
,
que foy Fernão Mafcarenhas , eí^

tava innocente , e da meíma íbrte foraõ foltos de-

pois alguns Fidalgos
,
que com menos averiguação,

e pelo indicio de parentes de Franciíco de Mendo-
ça foraõ prezos , entre os quaes era Joaõ de Al-

mada de Mello
,
que tendo fervido com muito va-

lor
, ( como Fernaõ Mafcarenhas também o fizera)

fabendo
,
que o queriaõ prender , íê aufentava , e

íêndo o íeu brio igual à fua innocencia , o fizeraõ

perder ojuizo, que depois demais de quarenta an-

nos , e havendo muitos
,
que eftava livre , íè lhe reí^

tituio felizmente antes da fuarfnorte , e Jeronymo
de Mendoça , irmaÕ de Francifco de Mendoça

,

foy degradado por toda ávida para a índia, onde

feu irmaõ Luiz de Mendoça
,
depois Conde do La-

vradio 5 tinha fido Vice-Rey com grande acerto

,

e íide-
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e fidelidade
,
independente das fatalidades , que pa-

deceo a ília illuftre família. O Conde de Humman-
nes tinha feito a fua entrada publica j e porque nel-

la faltou , ou por perturbação , ou por malicia a al-

guma das formalidades
,
que devia obíèrvar , e íe

lhe tinhaô advertido , o mandou o Principe fazer

íègunda entrada , em que íàtisfez ao que havia fal-

tado, recolhendo-íe logo para Madrid.

Naquella Corte tinha o Marquez de Arron-

ches com a fua coftumada experiência
, adquirida

em outras Embaixadas
, manejado com íocego os

delicados negócios
,
que tinhaõ occorrido entre as

duas Cortes depois da paz ; mas fuccedendolhe o

Marquez de Gouvea D. Joaõ da Sylva, de quem ^^^"lorias do Conde

o . Tvr. 1 1 o 1 T» • r da Ericeira D. Francif-

era Secretario Miguel da Sylva rereira
,
que elcre- co Xavier dcMcnezes.

veo huma Relação defta Embaixada com excel-

lente eftylo , e foy depois Chanceller da Relação,

e Defembargador do Paço
,
experimentarão no po-

vo de Madrid os effeitos do rancor da paíTada guer-

ra , e íêparaçaÕ do Reyno , e dos fucceíTos do Coo- ^, , „„ , „

de de Hummannes em Lisboa, e intentou aílaltar- tugai , tcm.2. liv. 52

lhe acafa, eoífer. -erlhe alguns criados. Nao tendo

o Marquez a fatisfaçaõ prompta, que pedia, íè re-

tirou com a Marqueza fua mulher para hum Lugar
perto de Madrid: mas vendo aquella Corte, que

o Principe D. Pedro fe preparava para romper hu-

ma nova guerra
,

juftificou
,
que naÕ tivera parte

no tumulto , tirou o emprego , e defterrou hum Al-

caide de Corte , pelo nao diííipar a tempo , e man-

dou
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dou pela pofta a Lisboa por Enviado ao Abbade
de Mazarate

,
que morreo em Lisboa depois de al-

guns annos , em que exercitou com prudência o ftu

minifterio. Nelle lhe fuccederaõ em Lisboa , entre

alguns Miniílros de menos caraíler
,
que refidiraô

neíla Corte , o Biípo de Avila D. Fr. Diogo Fer-

nandes de Angulo, da Ordem de S. Francifco, com
o carader de Embaixador Extraordinário ,

que ha-

via fido Arcebiípo de Sardenha , e Vice-Rey do

mefmo Reyno , em cujo tempo naõ houve couíà

memorável , mais que as feílas
,
que fez com muito

luzimento
,
quando íe ajuílou o caíàmento delRey

D. Pedro em 1687. Neílas demonflrações fe diftin-

guio D, Manoel de Sentmanat e Lanuíà , que no
tempo de Enviado, e depois no de Embaixador,

coníeguio o agrado delRey , mas na6 que íê decla-

raííè a favor de Keípanha , como elle , e íeus íliccef-

íbres procurarão , e fe confervou Portugal na neu-

tralidade. No anno de 1680 governava D.Manoel
Lobo a Nova Colónia do Sacramento

,
que junto

ao Rio da Prata pertence a Portugal
,
pelas antigas

demarcações , e novos Tratados , e eftá fituada na

America Meridional , e contra a boa fé ganhou eí^

ta Fortaleza o Governador de Buenos Aires , fa-

zendo prifioneiro ao Governador , e a guarnição:

com eíla noticia
, juda , e generofamente eftimula-

do oPrincipe Dom Pedro, fe preparou para ir em
peíToa fazer guerra a Hefpanha

,
para o que tinha já

nomeada , mas naõ publicada a piomoçaõ dos Ge-
neraes,
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neraes , de que ainda naquelle tempo havia muitos

valeroílímente experimentados na ultima guerra ,

fem embargo de achóríê Hefpanha em paz
,
pela

que havia lirmado em Nimega nos annos antece-

dentes. Por naõ entrar nefte novo empenho por

tsó injufta caufa, mandou ElRey Catholico Dom
Carlos II. porfeu Embaixador Extraordinário a D.
Domingos Júdice, Duque de Giovenazzo, e Prin-

cipe de Cellamare em Nápoles, que tinha fido Em-
baixador em outras partes , e fatisfazendo à nofià

Corte com a reftituiçaõ da Colónia, e prifioneiros,

e com o Tratado , de que já fizemos menção no Li-

vro IV. Capitulo III. pag. 1 19. fobre o que houve

em Badajoz conferencias de homens doutos de am-

bas as Nações , ficando depois a Portugal a inteira

ceílàõ daquella Colónia, e íèu território pela paz

de Utrech. Eflando o Duque de Geovenazzo em
Lii-boa , intentou o Marquez d' Oppet , Embaixa-

dor de França , infulcallo com gente armada ,
quan-

do fahia de noite de vifitar o Núncio Marcello Du-
razzo

, parece que com alguma ordem fecreta
,
que

teve de Pariz
,
por entro encontro

,
que o Duque

tivera com o Embaixador de França na Corte de

Saboya. Sabendo o Príncipe efte intempeílivo

movimento do Embaixador de França , chamou
na meíina noite o Confelho de Eftado , e mandou
promptamente com Tropas afiègurar a retirada do

Embaixador , e a fua cafa com guardas nos dias fuc-

ceílivos, fazendo ao Embaixador de França retirar a

gente
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gente da fua Naçaô
, que juntara, tenáo-íelhe ad-

vertido efficazmente quanto fe havia eftranhado , o

que emprendera. Aos dous Marquezes de Arron-

ches , e Gouvea , fuccederaõ os Enviados Duarte

Ribeiro de Macedo
, Jofeph de Faria , Mendo de

Foyos Pereira , e Diogo de Mendoça Corte-Real,

íendo os tres últimos depois Secretários de Eftado,

e dando todos naquella Corte taõ continuas provas

dofeu talento, que ainda hoje dura nella a fua me-

moria, e coníervaraõ o Reyno em paz até os últi-

mos tempos, tendo Portugal, como diíTemos, foc-

corrido generofamente Oraô , e Ceuta.

Com a Corte de França tinhi El Rey D. Af-

foníb VI. concluído em 1666 aventajofa liga, que

referimos , e como a pezar das inftancias do Abba-

de de SaÔ Roman , Embaixador à noíTa Corte , íè

concluío a paz com Hefpanha , naõ houve naquelle

tempo negocio de grande importância entre as duas

Coroas, ainda que o Marquez deGuenegaut, En-

viado de França
,
procurou , oííèrecendo a Portu-

gal grandes ventagens , de que imprimio hum pa-

pel
,
que Ce mandou recolher

,
que nos declaraííe-

mos contra Hefpanha , a quem França fazia , e a

Hollanda , e a outros Príncipes a guerra
,
que prin-

cipiou em 1672, e acabou em 1678 com a paz de

Nimega. Para entrar neíle Tratado , e fer media-

neiro, foy convi<lado o Príncipe Rebente, que no-

meava primeiro para Embaixador ao Conde da Eri-

ceira D. Luiz de Menezes ; e depois a Francifco de

Tavo-
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Távora , que ainda naÕ era Conde de Alvor
,
po-

rém ou foííè politica , ou irreíbluçaÕ , na6 forao

Miniftros Portuguezes aefte CongreíTo, difcorren»

do os Eftrangeiros nos íèus livros , que Portugal naõ

quizera concorrer para o exceffivo poder
, que ti-

nha França
,
procurando

,
que foííè o Tratado da

Paz ainda mais ventajoíb, do que foy àqueíle Rey-
no , nem para que Heípanha tiveííè iiiayores inte-

reílès. Ao Marquez d' Oppet ,
que íe íeguio ao

Enviado Guenecraut , e fez huma luzida entrada,

íliccederaô os Embaixadores Marouez de Amelot,

e o Vidam d' Efoault
,
que trouxeraõ fuas mulhe-

res , e também tinha voltado em 1685 o Abbade de

S. Roman , que foy Embaixador pouco tempo , e

naõ houve no do minifterio deftes Miniftros
, que

todos o executarão com grande luzimenro 5 e acer-

to, mais negocio de importância, do que o das per-

tenções, que íizerao para o cafamento da infanta

D. Ifabel , e depois para o delRey D. Pedro
, pro-

curando, que foílèm com Pnncipes , cu Princezas

de França , ou que eftiveííèm nos íèus intereílès , o

que íè naõ coníeguio
,
porque a Infanta naÕ cafou

,

e ElRey o fez com huma íiiha do Eleitor Palatino,

Principe dos mais oppoftos às vaftas idéas de Luiz

XIV. Veyo depois a Lisboa o Abbade de Eílré

,

e refidindo alguns annos, paíTou à Embaixada de

Hefpanha , com cujo Exercito entrou em Portugal

acompanhando aElP^ey Catholico , e ultimamente

foy por largo tempo Embaixador o Prefidente F^o-

Tom.VIÍ. Rrrr wil-
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vville
,
que com diverfa fortuna correo na fua ne-

goceaçaô
,
pois tendo Portugal acedido ao Trata»

do da partilha
,
que França

,
Inglaterra , e Hollan-

da , fízeraõ em 1700 , em que dividiaÔ da Monar*
chia de Hefpanha alguns de feus Eftados em Itália,

e outras partes, confeguio em 1701 huma liga de

Portugal com França, e Hefpanha, que depois,

como diííemos
,
pafíbu a huma neutralidade , e em

fim a hum Tratado inteiramente oppofto , e reti-

rando-fe por efta caufa o Prefidente Rowille , ti-

nha vindo nomeado Embaixador em 1705 o Mar-
quez de Chauftauneuf

,
que a pezar das fuás adlivas

negociações , e das Cartas
,
que trouxe do Cardeal

deEftreés, naõ pode embaraçar a execução da nova

alliança , recolhendo-íè quando chegava o Archi-

duque Carlos de Auílria. Na Corte de França fo-

raõ Enviados , no tempo deíle Reynado , Duarte

Ribeiro de Macedo ,
por pouco tempo , e com

muito acerto , e com igual , e mais annos Salvador

Taborda Portugal 5 e a dar os pezames da morte da

Rainha de França D. Maria Thereía de Auftria

,

foy D. João de Araide, filho do Conde de Caftro

Dairo D.Jorge de Ataide, vindo a Lisboa com íè-

melhante commiílaõ pela morte daRíiinha D.Ma-
ria Francifca de Saboya o Marquez de Torci , filho

do grande Coibert , e depois famofo pelo íeu empre-

go de Secretario de Eílado dos negócios Eftrangei-

ros. Depois fe fcguio Francifco Pereira da Sylva
,

ejofeph da Cunha Brochado, que com grande ta-

lento
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lento havia fido Secretario da Embaixada do Mar-
quez de Cafcaes D. Luiz Alvares de Caílro

,
que

naõ achando efquecidas as memorias
,
que em qua-

íi feílènta annos ficarão impreíTas naqueila grande

Corte da magnificência da Embaixada do Marquez
D. Alvaro íeu pay , as foube renovar com mais an-

nos de refidencia em Pariz, havendo feito a fua en^

trada , e coníervando igual luzimento, com aceita-

ção univeríál dos Francezes , e diítinções particula-

res do íeu grande Rey Luiz XiV. o que até mof-

trou na joya
,
que lhe deu de mayor preço , do que

le coftuma aos Embaixadores , declarando
,
que por

efpecial attençaõ
,
que fazia da fua peíloa , naõ íer-

viria de exemplo para os mais. Igual attençaõ de-

veo o Marquez ao Duque de Orleans , irmaõ úni-

co deiRey , a quem deu magnificamente de cear

em fua caía 5 e recolhendo-íè com igual íàtisfaçaõ

de ambas as Cortes , ficou na de Pariz Jofeph da

Cunha Brochado por Enviado, e depois que a guer-

ra íè rompeo com Heipanha , íe recolheo a Lisboa
,

como difièmos. Em 1695 appareceo na Bahia de

Lagos o Marechal de Tourvil com huma groílà

Armada para efperar a frota de Efmirna
,
que os In-

glezes comboyavaõ com alguns navios de guerra.

ElRey puchou Tropas de Alentejo
,
que governa-

va Diniz de Mello de Caftro , em quanto naõ fou-

be o fim da Armada Franceza
,
que foy o de derro-

tar , como fez
,
parte daquella frota , offèrecendo a

ElRey os feus navios
, que neíla , e em outra*; oc-

Tom.VIL Rrrr ii cafioens
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cafioens forao bem recebidos nos noíTos portos , co-

mo os das outras Nações , íègundo as claufulas dos

Tratados.

Com Inglaterra confervou ElRey a boa cor-

refpondencia
,
que quafi fempre houve entre as

duas Nações , e que até o anno de 1685 acrefcen-

tou o parentefco dos dous Reys. Em Londres nao

houve mais Embaixador , que o Marquez de Ar-

ronches , e o tinha fido D. Francisco de Mello , e

de ambos flizem memoria com louvor m.erecido os

Eícritores de varias Nações , como também dos En-

viados Joíêph de Faria , Simaõ de Soufa de Maga-
Ihaens, eoVifconde de Fonte- Arcada Manoel Ja-

quez de Magalhaens , e com huma commiíTaõ ex-

traordinária Pedro de Figueiredo de Alarcão , e ou-

tros Miniílros, em que íe difíinguio D. Luiz da Cu-
nha

,
que depois teve o carader de Embaixador : e

no tempo do íêu minifterio , que comprehendeo

quafi dfz annos na vida delRey D. Pedro , moí^

trou dcfde o anno de 1696 naquella Corte, e de-

pois nasmayores da Europa, ofeu grande talento,

e virtudes politicas j concorrendo para os foccorros,

que Inglaterra mandou a Portugal defde o anno de

1704 para a nova alliança , e eícrevendo em íeis

grandes volumes todas as fuás negociações, memo-
rias , e tratados da Europa y que oííereceo depois à

magnifica Livraria delRey D. Joaõ V. excellente-

mente efcritos na matéria, ena forma com admirá-

veis reflexacns , e tratados particulares , de que os

primei-
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primeiros volumes podem fervir muito para a Hií^

toria deiRey D. Pedro II. Outro negocio fe tra-

tou em Londres, e na5 feconíèguio, pois fabendo

ElRey
,
que o de Inglaterra Carlos II. queria de-

molir , e abandonar a Praça de Tangere
,
que tinha

fido dote da Rainha fua mulher , como deixamos

efcrito , ouvindo o projedo , e o voto do Conde
da Ericeira D. Fernando de Menezes , do Confelho

deEílado, que tinha fido cinco annos Governador,

e Capitão de Tangere com grande acerto , e com
o meímo efcrito a hiftoria daquella Cidade , que

corre impreííà , como diílemos no Livro VI. Capi-

tulo V. propoz comprar Tangere por evitar
, que

a occupaííèm os Mouros , e para reftituir a Portu-

gal efte antigo padrão de acções taõ gloriofasj mas
o Parlamento teve por mais util fazer a defpeza de

arruinalla
,
que evitando-a , achar a conveniência de

vendella j e aííim deixando-a demolida y e o feu por*

to embaraçado, a occuparao os Mouros, na5 íe íê«

guindo a idéa
,
que o m.efmo Conde até à fua mor-

te repetio de redaurar Tangere. Em Lisboa foraõ

Miniílros de maycir caraíler
,

depois que íè fez a

paz, em que Inglaterra teve tanta parte , como dif-

lèmos
,
pelo Conde deSanduick, nos últimos tem-

pos delRey João Methwin, e Paulo Methwin feu

filho, ambos de grande capacidade, e Milord Ga-
loway , todos tres Embaixadores , e outros Envia-

dos de muito merecimento , como também o foraõ

osGeneraes InglezwS, depois do Duque de LcnReir

Ar-
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Armando de Schomber^ , havendo voltado a Lif-

boa o Marichal Federico feu pay , Conde de Mér-

tola em Portugal
, quando Luiz XIV. o fez fahir

de França com os mais , a que comprehendeo a re-

vogação do Edi6lo de Nantes , e em Lisboa confe-

rio com o Conde de Mansfelt , Miniftro do Empe-
rador , que veyo de Madrid , as primeiras idéas da

liga, que íèfez contra França em 1688 j e honrando

EIRey muito ao Marichal, a quem , e a íeus filhos

pagava pontualmente cada anno dezoito mil cruza-

dos em premio dosíèus grandes íerviços j e EIRey
de França , em quanto elle efteve em Portugal , lhe

pagava os Toldos , e penfoens
,
que tinha naquelle

Reyno
5

depois paííou o Marichal ao ferviço do

Eleitor de Brandembourgo , e depois ao de Inglater-

ra , aonde morreo de larga idade , vencendo em Ir-

landa a batalha de Boyne.

Em Hollanda foy Embaixador depois do Mar-
quez de Arronches

, que duas vezes teve eíle em-

prego , D. Francifco de Mello
,
que com grande

juizo, e difcriçaõ tratou as dependências de Portu-

gal
,
que fe reduzirão a alguns pontos do commer-

cio na Cofta da Mina , e mais Conquiftas, e ao pa-

gamento
,
que EIRey fez executar pontualmente

pela confignaçaõ , que pelos últimos Tratados íê

eftabeleceo no íal de Setuval : e na Haya foraÕ

depois Miniftros os Enviados Diogo de Álendoça

Corte-Real , e Francifco de Soufa Pacheco , am*

bos bem conhecidos de todas as Nações pelas fuás

rele-
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relevantes circunftancias , e merecimentos. Em Lif-

boa fucceílivamente houve Enviados , e Refiden-

tes de Hollanda , e com caracter de Plenipotenciá-

rio, quando em 1705 íê aíTinou a liga de Portugal,

refidio em Lisboa , aonde depois morreo , Francií^

cifco de Schonemberg.

Com o Emperador fe eftreitaraô os vínculos

pelo cafamento delRey com a irmãa da Empera-
triz Leonor , e ultimamente com a vinda do Archi-

duque , e a grande alliança ; e foy à Corte de Vi-

enna por Embaixador Extraordinário Carlos Joíêph

de Ligne
,
que nefte Reyno foy Marquez de Ar-

ronches por cafar com D. Marianna de Soufa , her-

deira defta grande Caía , e a Lisboa veyo por Em-
baixador Extraordinário o Conde de Walílein , que

com igual luzimento refidio nefta Corte, aonde

primeiro teve o pezar de ver concluir em 1701 a li-

ga com França , e depois a fortuna de aííinar em
1705 a grande alliança j mas recolhendo-fe a Alema-

nha por mar em huma nao de guerra Hollandeza,

o íizeraõ prifioneiro os Francezes. E a huma , e

outra Corte , em occafioens de pezames , e para-

béns , e outras , foraõ diverfos Cavalheros da parte

de ambos os Monarcas.

Com a Corte de Turim houve reciproca cor-

refpondencia , de que temos dado baftante noticia,

e agora, que fó fazemos memoria dos Miniílros,

que houve no Reynado delRey D. Pedro , e por

mayor do eílado politico dos trinta e nove annos

do
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do íêu governo diremos
,
que a uniaõ , e o paren-

tefco da Rainha de Portugal , e de Madame Real

Maria Joanna Bautiíla de Saboya , e o cafamento

,

que depois íê deívaneceo , foraõ caufa dos Minií^

tros, que tiveraô os dous Príncipes nas Cortes re-

ciprocas. O Conde de Atalaya D. Luiz Manoel

de Távora foy por Embaixador Extraordinário à

Corte de Turim no anno de 1676 , e moftrando neí

ta occaíiaô , como em todas , o íèu taknto , e ge-

nerofidade , teve , quando fe recolheo a Portugal

,

nova occafiaô de exercitar o grande valor ,
que ti-

nha moílrado na guerra paíEida
j
porque ao navio,

em que vinha , enveftiraõ cinco de Argel com mui-

ta força , e com grande numero de Mouros , e naô

fe atrevendo abordallo , o combatera5 vigorofamen-

te com a artilharia ; e o Conde , a quem acompa-

nhava D. Luiz Balíhaíâr da Sylveira , e outros Fi-

dalgos de diílinçaô , fazendo fogo contra os cinco

navios , os deixou muito maltratados com grande

perda de gente , e os feguio
,
quando fogiraõ , def-

prezando huma perigofa baila , que recebeo , e man •

dando
,
que o puzeílem ao pé do maftro grande

,

de donde dava as fuás ordens, ao mefmo tempo, que

o curavaõ : e vencedor lhe fez o Príncipe D. Pedro

a honra de o vifitar , concedendolhe vários defpa-

chos , e diftinguindo-o no íèu favor
,
que lhe conti-

nuou muitos annos
, occupando-o depois nos lu-

gares
,
que temos dito , até perder glorioíàmente a

vida, quando fe ganhou Alcantara. Em Turim eí^

tiverao
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tiveraÕ por Enviados Duarte Ribeiro de Macedo,
Diogo de Carvalho de Serqueira

,
depois Defem-

bargador do PacjO, e outros. O Duque de Cada-

val teve , como diííèmos , o carader de Embaixa-

dor Extraordii;ario ,
quando havia de conduzir o

Duque de Saboya ,
que em Lisboa naÕ teve mais

Embaixador, que o Marquez deOineio para os ef-

poníàes com a Infanta, que referimos , e por Envia-

do o Conde de Gobernatis, vindo a outras ccmmif-

íoens o Abbade de la Tour , o Marquez de Vou-
gatera , e outros.

O Gra5 Duque de Tofcana pertendeo , co-

mo os mayores Principes da Europa , o cafamento

da Infanta D. Ifabel , e o Duque de Parma mandou
para o mefmo eífeito ao Conde de Simoneta. A El-

Rey de PruíTia reconheceo ElRey D. Pedro , e

houve Miniftros era ambas as Cortes , e também de

outros Principes 5 e fendo o noílb Padrinho de hum
fílho do famofo Rey de Polónia Joaô Sobieski , man«
dou àquella Corte a Francifco Pereira da Sylva , e

foraõ àquelle Reyno, e ao de Hungria, Francifco

Pimentel , e outros Officiaes, e Engenheiros Portu-

guezes
,
que íè acharão valerofamente com Anto-

nio Machado de Brito
, depois famofo General na

índia, nofitio deNeuhafel, eem diverfas occafioen''^

A Libboa chegou em Fevereiro de 1688 incógnito

o Príncipe Jorge Auo;uPio de Saxonia , irm'í6 do
Eleitor Joaõ Jorge de Saxonia

,
que veyo a fucce-

der a íêu irmaõ no Eleitorado, e Ducado de Saxo,

Tom.Vil. Ssss niai
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nia , e depois foy o famofo Rey Auguílo II. de

Memorias m.f. do Du- Poloiiia , e pedindo audiência pelo Secretario de Ef-

Vlt^^itZ^^^
'°"^*

^^^^ ^ ElRey , à Rainha, e à Senhora Infanta D.
Ifabel ,

ElRey lha deu na ília Camera , aonde o
conduzio o Marquez de Marialva , Gentil-homem

da Camera de femana ,
que o foy receber ao topo

da efcada do Paço ; o íèu coche entrou no pateo do

Paço , e a guarda dos Archeiros lhe tomou as ar-

mas , e levando-o o Marquez à fua maõ direira até

à Camera delRey , onde íè achava o Conde de San-

ta Cruz , Mordomo mor , e o Conde de Vianna

,

Eftiibeiro môr ,
que fahiraô para fora tanto , que

o Principe chegou à prefença delRey, ficando to-

dos à porta da Camera. ElRey eftava em pé com
o chapeo íbbre hum bofete , e tanto

,
que chegou

o Principe , deu tres paííòs arecebello , e nefta for-

ma lhe Failou , íêndo Interprete o Padre Leopoldo

Suefs, Confefíbr da Rainha. ElRey o recebeo com
muito agrado , dando os mefmos paflos quando íè

defpedio : o Marquez de Marialva o conduzio à

preíènça da Rainha, e Infanta, que eftavao na ca-

ía interior da ante-camera , e ambas deraõ os meA
mos paíTos ,

que ElRey 5 na cafa íeachavaõ os Of-

ficiaes da Rainha , e Infanta , as fuas Camereiras

mores, Senhoras de Honor, e Damas. Acabada a

audiência , o Marquez de Marialva o conduzio 20

mcfmo lugar , em que o recebeo. Depois teve au-

diência mais particular da Rainha , e o conduzio o

Conde Baraõ de Alvito, Vedor da Cafa da Rai-

nha,



da Cafa ^al Tortug. Liv. VIL 6p 5

nba , com a mefma ceremonia, que o Marquez de

Marialva 5 uliimamente teve audiência de defpedi-

da , em que íe praticou o mefmo. Sempre fallou à

Rainha em Alemão , e ella lhe refpondia na mefma
lingua , e nefta audiência cumprimentou à Infanta

em Francez , em que ella lhe refpondeo. Foy ver

a Torre de S. Giaô , onde o falvaraô com treze pel^

fas , erecebera5 com todas as honras militares: paf-

fou a Cintra a ver o Paço , e aquelle agradável fi-

tio. Mandoulhe ElRey huma joya para o chapeo

de diamantes de grande preço ,
que elle recebeo

como favor eípecial , e moílrando goílo de hum
Cavallo dos da peííba delRey , o Eftribeiro mor lho

mandou com huma rica manta. Deíèjou muito El-

Rey , e o Príncipe, terem occafiaõ de poderem ver

exercitar as extraordinárias forças, e agilidade, em
que ambos naÕ tinhaõ entre os particulares

, quem
os igualaííe no Mundo. Também o Graõ Duque
Coime III. íêndo Príncipe, veyo a Portugal, e fal-

lou a ElRey
,
que lhe fez hum prefente de huma

joya de diamantes , huma faca com o cabo guarne-

cido de diamantes, alcatifas, e hum docel bordado

da China , e outras coufas da índia de eRimaçaõ
,

e o modo , e formalidade deixamos efcrito no Li-

vro III. Cap V. pag. 441.

Já tratámos os negócios de Roma , íendo cs

mayores a Embaixada do Marquez das Minas , e a

do Arcebifpo de Braga , e nas varias occafioens das

duas Cortes , continuarão com acerto as negocia-

Tom.VII. Ssssii ções
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çÕes os Refi lentes , e Enviados Joaô de Roxas de

Azevedo , Miniílro de grande fuppofiçaõ , depois

Defembargader do Paço , Chanceller mòr do Key-

no , e Sectwta io da Aííinatura j o Doutor Do-

mingos Barreiros Leitão
,

depois Deputado da

Meia da Conf.iencia , e Ordens j Bento da Fon-

íeca
,
Defembargador dos Aggravos

,
que faleceo

em Roma , o Padre Antonio do Rego , da Com-
panhia dejefu, que íby Refidente , e ultimamente

André de Mello de Caílro , filho do Conde das

Galveas Diniz de Mello , íendo primeiro Enviado

Extraordinário
,

confeguio neíle caraíler grandes

diftinçoes no tratamento , e moílrou defde entaõ as

qualidades
, que o fízeraÕ depois nomear por El-

Rey D. Joa5 V. Embaixador na mefma Curia,

como largamente íê dirá , tendo feito celebrar com
extraordinária magnificência as Exéquias delRey na

Igreja nacional de Santo Antonio, de que ha hum
livro , em que vem eftampado o Mauíbleo , e toda

aquella Real pompa fúnebre. Os Núncios
, que

vieraô a efte R eyno , foraõ Monfenhor Raviza ,

de quem foy Auditor Tarugi , depois Cardeal. Se-

guio-fa Marcello Durazzo , Genovez , refidindo

muitos annos com aceitação em Lisboa , e depois

foy Cardeal , e lhe íuccedeo Monf Nicolini
, que

morreo brevemente. Com a occafiaõ do naícimen-

to do Priricipe D. Joaõ lhe trouxe as fachas Monf.
Tanara , que também foy Cardeal , e Decano do
Sacro Collegio

3
elogo lhe fuccedeo Monf. Corna-

ro,
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ro , e fendo feito Cardeal , fe recolheo a Itália , fe-

guindo-fe D. Miguel Angelo Conti
,
que por dez

annos moílrou em Libboa
, que correfpondiaô as

fuas acções ao feu alto nafcimento: e fendo feito,

como diííèmos , Cardeal
,
foy depois Protedor do

mefmo Reyno , como o havia lido o Cardeal de

Eílrée , e elevado ao fummo Pontificado com o no-

me de Innocencio XIIÍ.

Defejaramos dar dos fucceííòs dasConquiílas,

e de outros militares
,
políticos , e civis , noticias

mais individuaes j mas já ponderamos as razoens,

porque onaÕ fazíamos, fó diremos, que para todas

as partes do Mundo , a que osReys de Portugal eí^

tendem o íeu vafto dominio , fez ElRey D. Pedro

Vice-Reys
,
Capitaens Generaes , e Governadores

de muito merecimento. Na Praça de Mazagaõ
em Africa íiiftentou a guerra com os Mouros , em
que houve a pezar da deíigualdade do numero , oc-

caíioens muito ventajoíàs aos Chriílaos , e queren-

do ElRey de Mequines , temido Emperador de

Fez, e Marrocos , fitiar Mazagaõ
,
que governava

Luiz de Saldanha da Gama, depois Confelheiro de

Guerra , e que íè preparava para a defeníâ com o

valor, de que era dotado, e que he hereditário na

fua illuftre familia
^
ElRey mandava foccorrer aquel-

la Praça pelo Conde do Rio Grande , e o Rey
bárbaro com eíla noticia defiftio da empreza. Em
Angola entre as ventagens

,
que íe alcançarão con*

tra os negros
,
foy a mayor , a que Já referimos , a

de
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de Francifco de Távora contra ElRey das Pedras.

Para recuperar Pate mandou o Príncipe em 1677 a

D. Pedro de Almeida
,
que foy feito Conde de Aí^

fumar, e Vice-Rey da índia, onde morreo breve-

mente, nao íèndo eíla occafiaõ taõ bem fuccedi-

da , nem a defenfa de Mombaça , que fe perdeo

,

naÔ íè defcuidando ElRey em procurar recuperal-

la com a Armada, que governava Henrique Jaques

de Magalhaens , o que por então íê nao coníeguio.

Também ElRey mandou à índia outras cinco naos

de guerra noanno de 1685 , de que hia por Capi-

tão mor Manoel de Saldanha de Albuquerque pa-

ra íbccorrer o Conde de Alvor ; que com o Seva-

gi teve huma arriícada guerra , em que na Ilha de

Santo Eílevaõ o livrou o feu valor, íb comcinco-

enta Soldados , de hum grande numero de bárba-

ros. OsVice-Reys, na5 contando os Governado»

res da índia
, que houve no tempo delRey D. Pe-

dro, forao Luiz de Mendoça, Conde do Lavradio,

que em varias occaíioens
,
que teve , coníèrvou as

armas , e o Eftado com reputação , e morreo vin»

do para o Reyno j D. Pedro de Almeida , Conde
de AíTumar

,
que como diííèmos viveo pouco

\

Francifco de Távora , Conde de Alvor ; D. Pedro

Antonio de Noronha, Conde de Villa-Verde, de-

pois Marquez de Angeja, e Vice-Rey do Brafil,

que moílrou igualmente na índia o feu acerto, do
que na Europa o feu valor, e fez huma liga venta-

jofa com ElRey da Perfia. Havia pouco ,
que fa-

lecera
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lecera Xa Solimaô
, Rey da Peifia , e fuccendolhe

na Coroa Xa Sukan Oííen feu filho , mandou o
Vice-Rey

,
por ordem que teve delRey D. Pedro,

dar os parabéns ao novo Rey da fua exaltação ao
throno j efta attençaõ delRey Dom Pedro com o
da Períia , aílentava na boa correfpondencia , que
aquelle vRey coníèrvava com o Eftado da índia

,

que no Porto de Bender-Congo tem huma Feitoria,

onde íempre afíifte hum Feitor pofto pelo Vice-

Rey , que cobra a penfaÕ do dinheiro , e cavallos,

que todos os annos nos pagaõ. Efcolheo o Vice-

Rey para efta Embaixada ao Doutor Gregorio Pe-

reira Fidalgo da Sylveira
, depois Defembargador

do Paço , em quem concorriaõ capacidade , e ta-

lento, o qual executou a commiílaõ com prudên-

cia , e luzimento. He de faber
,
que os Arábios,

com quem os nofib? íempre tiveraô guerra , man-
darão algumas embarcações ao porto de Bender-

Congo, que fica no Golfo Perfico , e quebrando a

paz , em que eflavaõ com os Perfas , deíembarca-

raÕ , e roubarão a povoaça5, e matarão hum gran-

de numero dos moradores : deíle defacato fe íentio

ElRey da Períia
,
pelo que ajuftou huma liga com

o Eílado para fazerem guerra aos Arábios j fendo

hum dos artigos mandar o Eirado àquelle porto

huma Armada , na qual havia de embarcar hum
numerofo Exercito para deíembarcar nas terras do

Arábio
,
que ficaõ do porto em diftancia de menos

de dez legoas. ElRey da Períia ordenou fe levan-

taílè
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taflè gente, e nomeou o General , que havia man-

dar o Exercito
j
porém naó pode confeguir a expe-

dição delle
,
porque foy fatal a efterilidade

,
que

padeceo aquclle Reyno, o que impoíTibilitou o po-

deríè conduzir a gente
,
que havia de embarcar na

noííà Armada ,
por haverem de caminhar mais de

cento e cincoenta legoas até o porto de Bender-

Congo , onde eftava a noíía Armada , de que era

Capicaõ môr Francifco Pereira da Syh^a , o qual

depois de invernar naquelle porto inutilmente , es-

perando as ordens da Perfia , naõ pode confeguir o

deíêjado eífeito de meter os Perfas nas terras dos

Arábios. Fica a Corte deHafpaam duzentas legoas

diPtante do referido porco, onde defembarcou o Em-
baixador Gregorio Pereira , e fez a fua jornada para

Haípaam com huma luzida comitiva, entrando nella

em Junho de 1696 , e foy recebido com grande eí^

timaçaô , praticando-fe com elle o ceremonial , que

aquella Corte naÕ concede , fenao acertos Sobera-

nos
5
porque naõ houve coufa de fingular diftinçao,

que fe naõ concedeííè ao Embaixador , a quem na

fua inftrucçaõ lhe era muy recommendada a ref-

tituiçaõ do Bifpo daquella Cidade D. Fr. Elias de

Santo Alberto, Religiofo Carmelita Defcalço

,

Varaõ de grande efpirito , e letras
,
que naquelle

Reyno havia feito grande fcrviço a Deos , o qual

pormachinas ordidas pelos Arménios Schifmaticos,

que na Cidade de Zulfa tem cinco Freguefias , em
odio do Bifpo lhe haver apartado dos feus erros

hum



da Caja %eal Tortug. Liv. VIL 701

hum grande numero de Schifmaticos , e reduzilios

à veroade da Religião Catholica Romana , coníe-

guiraõ
,
que a Corte mandaííè expuifar o Bifpo, e

os Religiofos Carmelitas Defca^os feus Compa-
nheiros , do Convento

,
que tinhaõ na referida Ci-

dade , e levarão o Biípo prezo à Corte, com os Re-
ligioíbs a pé , diante de huma efquadra de Cavai-

los, e com grande pena de todos fry demolida a

fua Igreja. Depois de vários trabalhos foy o Bií^

po porto na fua liberdade , e participando ao Papa

Innocencio XII. que entaõ governava a Igreja de

Deos , os íêus trabalhos , lhe íupplicava
, que efcre-

veíle a ElRey da Períia, ena meíma forma o fez

a ElRey Dom Pedro , para que interpuzeílè o íêu

reípeito
,
para que foííè com os íèus Religiofos reí^

tituido à Rn antiga refidencia : pelo que ElRey
ordenou ao Vice-Rcy Conde de Viila-Verde , re-

commendaílè muito ao Embaixador , que havia de

mandar à Perfia , eíle importante negocio , o que

oVice-Rey fez muy vivamente, como quem re-

conhecia o quanto ElRey íèu Senhor fe intereíliiva

de coraçaô nas matérias pertencentes ao augmento

da Religião Catholica. Depois de eflar na Co te

de Hafpaam Gregorio Pereira, recebeo p Biípo Car-

tas da Europa, e entre ellas hum Breve do Papa Prova nuro. 92.

para ElRey da Perfia .* nelle lhe recommendava

,

que vifto a diígraça, em que elle íê achava, íeva-

leíle de algum Miniílro de qualquer Potencia Ca-
tholica

,
que eftiveílè naquella Corte

, para que pela

Tom.VII. Tttt fua
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Prova num. 9].

Prova num. 94.

Prova num. 95.

fua maÕ paíTaííe o Breve à dei Rey daPerfía. Ke-
correo o Bifpo ao noíío Embaixador, porém elle

,

que fenaõ podia encarreirar dacjutlla commiílàõ em
direitura , per naõ poder fazer as funções , que naõ

tocavaõ ao Teu carader , tomou o arbitrio de le

valer de Mirzarthaer
,
primeiro Minifiro daquelía

Corte , de quem era muy attendido , fazendolhe

taõ bons officios em virtude das íuas inftrucções

,

confeaiiio, que ElRey da Peifia refjiondeííè ao Pa-

pa, e foííè o Bifpo reftituido , com os íeus Compa-
nheiros , à fua refidencia , como elle reRre nas Car-

ras , que efcreveo de agradecimentos a ElRey D.
Pedro , de Hafpaam de 10 de Dezembro de 1697,

e ao Vice-Rey Conde de Villa-Verde. O noííb

Embaixador para moftrar a veneração , com que

refpeitava a Igreja Catholica
,
quiz fazer pompoíb

eíte adio
;
porque elle mefino levou o Bifpo à Ci-

dade de Zulfd
,
que fica defionre da Corte , medi-

ando hum rio , e entre huma, e outra huma fermo»

íli ponte , fendo acompanhado de toda a íua luzida

comitiva , a que fe agsjreí^ou hum s^rande numero

de Catholicos Romanos, Fortuguezts
,
Arménios,

Francezes , e Italianos , de que ha muitos naquella

Corte , o que viraõ com inexplicável pezar os Ar-

ménios Schifmaticos. ElRey mandou reedificar a

Igreja , e Convento
,
que íe tinha demolido , que

ainda hoje permanece. O Embaixador depois de

ter recebido muitas honras deiRey da Perfia , e

Prova num. 9 5. recendido ao Conde Vice-Rey , voltou a Goa,
aonde
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aonde recebendo os agradecimentos do bem
, que

íatisfízera a fua commiííaõ , teve depois a approva-

çaõ do feii Soberano , com premio digno do feu

merecimento. Succedeo ao Conde de Yilla-Verde

o Vice-Rey Antonio Luiz Coutinho , Almotacé

môr
,
cjue faleceo vindo para Portugal , tendo moí^

trado na Indsa , como o havia feito no Brafil , e ou-

tros governos , fumma juíliça , e dcfmtereílè j Cae-

tano de Mello de Caftio, que antes havia gover-

nado os R ios de Senna , e Pernambuco , com mui-

to acerto , e na índia confeguio confideraveis vito-

rias
,
ganhando as Ilhas de Corjuem , e Paneliim

,

adjacentes às ttrras de Burdês
,

que poíluia Oíar

DtTay, Boníulo, chamado ( hema Saunto, dcíl u-

indo no Poço deSuriate o Almirante D. Antonio

de Menezes a Armada dos Ar^^bios de Mafcate,

pondo-a em precipitada fogida , e dandolha caça

por muitas horas, e moílrou íumma capacidade, pe-

Jeijando
,
quando voltava para o Reyno em \jo6

^

com grande valor na Coda do Brafil com hum Coí^

íàrio , a que fez fogir com muita perda.

Na America houve fó de confideravel , o que

diílèmos da perda, e reíiituiçaõ da Nova Colónia,

que depois de rota a guerra em 1704, refiilio a hum
apertado fitio, que lhe puzeraõ os Caílelhano^ , e

defendeo Sebaftiaõ da Veiga Cabral , depois Gene-

ral de Batalha. A guerra dos Palmares , e outras

com os Gentios de menos importância , o defcobri-

menro das Minas era tempo de Artur de Sá, e An-
Tom.VII. Ttttii tonio
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tonio de Albuquerque Coelho , e os governos de

AíFuníb Furtado de Mendoça , Roque da Cofla

Barreto , ambos de grande diílinçaõ , e entre ou-

tros o do Marquez das Minas D. Antonio Luiz de

Soufa , e os mais , que íè podem ver na America

Fortiigiieza ,
que efcreveo Sebaíliaõ da Rocha Pi-

ta. E no Maranhão houve o tratado Provifíonal

com França
,
que já referimos.

Creou ElRey de novo os Títulos feguintes :

A D. Francifco de Soufa , Conde do Prado,

fez Marquez das Minas por Carta de 7 de Janeiro

de 1670 , que eííá na fua Chancellaria , livro 35.

foi. 24.

ADomJoaõ Mafcarenhas, Conde da Torre,

fez Marquez de Fronteira por Carta de 7 de Janei-

ro de 1670 ,
liv.3 5. fol.25.

A Luiz Alvares de Távora , Conde de S. Joaõ,

fez Marquez de Távora por Carta de 18 de Agof-

to de 1Ó87, que eflá na fua Chancellaria, liv. 18.

foi. 14.

A Henriqje de Soufa Tavares , Conde de Mi-
randa , fez Marquez de Arronches , de que era Al-

caide môr, por Carta de 28 de Junho de 1674, liv.

31. fol.161. verf.

A Manoel Telles daSylva, Conííe deVilIar-

Mayor, fez Marquez de A]<?2;rete, por Carta de 19

de Agoílo de 1687, que eflá na fua Chancellaria,

liv. 18. foi. Í4.

A Federico , Conde de Schonberg , do feu

Confe-
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Confelho de Guerra , Governador das Armas da

Provinda de Alentejo , creou Conde de Mértola

de juro , e herdade , conforme a Ley Mental , de

que íè lhe paíTou Carta a 3 1 de Março de 1668 ,
que

eftá no liv. 28. foi.417.

A Luiz de Mendoça fez Conde de Lavradio,

de que íe Tne paflou Carta feita a 16 de Março de

1670 , que eílá no liv. 46. foi. 276. na do íeu aííèn-

tamento.

A D. Franciíco Mafcarenhas fez Conde de

Coculim , de que tirou Carta paílàda a 5 de Junho
de 1676 , que eílá na fua Chancellaria, liv. 24. foi.

543-

A Francifco de Távora fez Conde de Alvor

,

de que tirou Carta paííada a 4 de Fevereiro de 1684,

que eílá no liv. 51. da íua Chancellaria , foi. 34.

A D. Pedro de Almeida fez Conde de Aílu-

mar por Carta de 1 1 de Abril de 1677 ,
que eílá na

dita Chancellaria, liv. 3 1. foi.
3 57.

A Diniz de Mello de Caílro fez Conde das

Galveas por Carta paílada a 10 de Novembro de

lópi, que eftá na dita Chancellaria, liv. 49. foi. 5 27.

A D. Manoel Coutinho fez Conde de Re-
dondo (que h-ivia vagrado para a Coroa) por Carta

de 20 de Dezembro de 1695 ,
que eílá na dita Chan-

cellaria, liv. 38. foi. 291.

A Lopo Furtado de Mendoça fez Conde do

Kio-Grande por cafar com D. Antónia Barreto de

Sá , filha de Francifco Baricto de Menezes, por cu-

jos
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jos finalados íerviços fe lhe fez efta mercê , ^e que

tirou Carta paíTada a 5 de Março de 1689, liv.21.

dafua Chancellaria , foi. 149.

A D. Miííuel Luiz de Menezes fez Conde de

Valadares por Carta de 20 de Junho de 1702 , que

eílá na dita Chancellaria, Iiv.28. fol.224.

A D. Jofeph de Menezes fez Conde de Vi-

anna , de que tirou Carta paflada a 8 de Fevereiro

de 1Ó92 , e eftá na dita Chancellaria , livro 57. foi.

568.

A D. Luiz de Lencaílre fez Conde de Vilia-

Nova , titulo
,
que renovou na fua peííòa por ac-

ções , que tinha a efta Cafa , em que íuccedeo a íeu

irmaõ o Conde de Figueiró.

A [oaõ Gomes da Sylva fez Conde de Ta-

rouca , tiíulo
,
que renovou na fua peííòa por cafar

com D. Joanna de Menezes , herdeira da Caía de

Tarouca , de que tirou Carta , feita a 20 de Feve-

reiro de 1698.

A Manoel de Mello , Graõ Prior do Crato

,

da Ordem de S. Joaõ de Malta , deu as honras de

Conde , de que tirou Carta , feita a 18 de Feverei-;

ro de 1668 , que eílá no livro 52. foi. 575.

A Manoel Jaquez de Magalhaens fez Vifcon-

de de Fonte Arcada , como íê vê da Carta ,
que íe

lhe paíTòu a 6 de Fevereiro de 1671 , que eílá no li-

vro 41. foi. 59.

E nas mais Cafâs continuou os titulos , ainda

nas em que naô havia vidas , e nas de feus pays

,

deu
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deu também titulo aos filhos , havendo dous , e al-

guma vez tres nas meímas Caías.

SuppoRo, que os Criados, que íêrviraS os of-

ficios da Cafa Real , e Reyno , fbraÔ confirmados

por ElRey quando entrou na Regência do Rey-
no , eraô os mefmos , que Íervira5 a ElRey íêu ir-

mão , e já fícaõ referidos j com tudo para mayor
clareza , e porque depois íê íeguiraÕ outros , nos

pareceo dar conta delles , e daquelles
,
que imme-

diatamente ferviraÕ a fua Real peílba , como foraô

os Gentis-homens da fua Camera
,
que entrarão a

íervir às femanas : pe'o que naô teve exercicio o
officio de Camereiro mor, que naquelle tempo era

D. FranciÍLO de Sá de Menezes , I. Marquez de

Fontes, a quem o Secretario de Eítado Pedro Viei-

ra daSylva, quan lo le celebrarão as primeiras Cor-

tes noanno de 1668, fez avifo para acompanhar a

ElRey
, ( entaõ Principe ) e affiftir detraz da ca-

deira j com declaração
, que havia de levar o me-

lhor lugar o Gentil-homem da Camera de íèmana

,

precedendo , e ficando o Marquez à fua maõ eí^

querda , o que 1! le proteflou , de que o Secretario

de Eftado , e o Notário publico Jacintho Fagundes

Bezerra , EfcrivaS da Camera delRey , lhe deraô

por eícrito o feu proteílo , como confta do mefmo
Auto.

E porque o governo deiRey começou pela

Regência nas Cortes, em que foy jurado Principe,

e íiicceílor da Coroa , em huma fefta feira da tarde

de
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de 27 de Janeiro do anno de 1668 , enas que le ce-

lebrarão em 9 de Junho de 1669 , como temos di-

to , referiremos fem precedência , os que fe acharão

nefte Auto
, occupando os officios da Caía Real

,

e Reyno , e foraõ os íêguintes

:

D. Nuno Alvares Pereira de Mello
,
Duque

do Cadaval , do Confelho de Eftado , fez o officio

de Condeftavel.

D, Joaô da Sylva
,
Marquez- de Gouvea , do

Confelho de Eftado , e Prefidente do Deíembargo

do Paço , Mordomo môr.

Luiz Alvares de Távora , III. Conde de S.

Joaõ 5 do Confelho de Guerra , Gentil-homem da^

Camera, que eftava de femana.

Luiz da Sylva Tello de Menezes
,
que tam-

bém era Gentil-homem da Camera , e occupava o

lugar de Regedor da Caía da Supplicaçaõ.

D. Joaõ Mafcarenhas , Conde da Torre , do

Confelho de Guerra , Gentil-homem da Camera,

depois do Coníèlho dc Eftado.

Manoel Telles da Sylva, II. Conde de Villar-

Mayor
,
depois Marquez de Alegrete , Gentil-ho-

mem da Camera, depois do Coníellio de Eftado.

D. Rodrigo de Menezes , Gentil-homem da

Camera , e feu Eftribeiro môr , depois do Confelho

de Eixado.

D. Franciíco de Sottomayor, Bifpo de Targa,

Deaõ da Capella Real
,
Bifpo eleito de Lam.ego

,

que exercitou a occupaçaô de Capellaõ môr.

D.



{laCafa^alTortug. Liv.VIL 70
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D. Theodofio de Bragança , irmaô do Duque
de Cadaval.

D. Veriífimo de Lencaftre , do Confelho de

Sua Mageftade , e do Geral do Santo Officio , de-

pois Arcebifpo de Braga
,

Inquifidor Geral , e do

Confelho de Eftado.

Manoel de Saldanha ,
Cónego da Sé de Lií^

boa, todos tres Sumilheres da Cortina.

D. Antonio Luiz de Menezes, Marquez de

Marialva, do Confelho de Eftado, Capitão Gene-

ral do Exercito de Alentejo, e Governador da Pro-

vinda da Extremadura , e Praça de Cafcaes , Ve-
dor da Fazenda.

D. Vafco Luiz da Gama , Almirante da ín-

dia, I. Marquez de Niza , e Martim Affonfo de

Mello , U. Conde de S. Lourenço, ambos do Con-

íêlho de Eftado
,
que eraÕ Vedores da Fazenda.

Henrique de Souía Tavares , I!L Conde de

Miranda, (depois Marquez de Arronches) do Con-

felho de Eftado , c Governador da Relaçaõ do Por-

to.

D. Joaô Maícarenhas , Conde de Sabugal , do

Confelho de Guerra , fez o officio de Meiriniio

mor.

Luiz de Mello , Porteiro môr , e Capitão da

Guarda Portugueza
,
depois tirou Carta paíTida a

2 de Jullio de 167 1
,
que eftá no livro 36. da fuci

Chancellaria , foi. 58. em que diz fuccedera a feu

pay.

Tom.VIL Uuuu D.
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D. Lucas de Portugal, Meftre-Salla da Cafa

Real.

Lourenço de Souíli de Menezes, Conde de

Santiago, Apofentador rr\òr.

FernaÕ de Soufa Coutinho
, (

depois Conde

de Redondo ) Vedor da Cafa Real.

D. Diogo de Menezes , fez o officio de Re-
pofieiro mor nas Cortes de 1668.

Luiz de Mello da Sylva , Conde de S. Lou-

renço , fez o officio de Repofteiro mor nas Cortes

de 1669,

D. Alvaro Pires de Caftro , L Marquez de

Cafcaes , do Ccnfelho de Eíkdo , Coudel mor,
Fronteiro mòr , e Alcaide mor de Lisboa.

D. Pedro da Cofta , Armador mor.

Garcia de Mello , Monteiro mòr do Reyno.
Marrim de Soufa de Menezes

,
Copeiro mòr.

D. Franciico de Soufa
,
Capitão da Guarda

Alemãa.

Francifco de Faria , Aímotacé mor do Reyno.
I). Antonio Alvares da Cunha , Trinchante

da Cafa Real.

Henrique Carvalho e Souía, Senhor da Azam-
bugeira , Provedor das Obrrs do Paço.

D. Thomas de Noronha , do Coníêlho de Eí^

tado, que era Prefidente do Concelho Ultramarino.

I). Diogo de Lima , VIII. Vifconde de Villa-

Nova dl Ceiveira, do Confelho de Eílado , Preíi-

dente da Junta do Commercio.

D.
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D. Antonio de Mendoça, do Coníelho deEí^

tado, Sumillier da Cortina, era Prefidente da Me-
ia da Coníciencia , e Ordens , eleito Arcebiípo de

Braga.

Pedro Vieira da Sylva , do íêu Confelho , e

Secretario de Eílado.

Pedro Sanches Farinha, do íèu Cjníêlho, e

Secretario das Alerces , e Expediente.

Antonio Cavide , Alcaide môr de Borba , do

Coníelho da Fazenda de Sua Mageílade , e íèu Se-

cretario.

Pedro Jaques da Magalhaens , do Confelho de

Guerra , General da Armada Real.

Francifco de Brito Freire , Almirante da Ar-

mada Real.

O Doutor Joa5 Velho Barreto do Rego , do

feu Confelho , e do Defembargo do Paço , Chan-

ceíler mòr do Rey no.

Acharaõ-íe nos mefmos Autos das Cortes

outros Fidalgos
, que eraõ do Confelho de ERa«

do, que naõ devemos omittir, além dos já referi-

dos.

D. Francifco deSouíà, ITI. Conde do Prado,

(depois Marquez das Minas ) Governador das Ar-

mas do Minho , do Confelho de Eílado.

Nuno de Mendoça , II. Conde de Val de

Reys , do Coníelho de Eflado.

Ruy de Moura Telles , ERribeiro môr da

Princeza , do Confelho de Eílado.

Tom.VÍÍ. Uuuuii E
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E também foraõ do Confelho de Guerra ou-

tros, além dos já mencionados.

D. Fernando de Menezes , Conde da Ericei-

ra ,
depois do Coníeiho de Efíado.

D. Sancho Manoel , Conde de Villa-FIor.

Francifco Barreto de Menezes.

Gil Vaz Lobo.

Todos eíles foraõ, e exercerão as occupaçÕes,

que tinha5 no Reynado dei Rey D. Affonfo , e o
continuarão depois defde o principio do governo

delRey D. Pedro, e fendo largo o íêu Reynado,
occuparao os meíhios empregos differentes Fidal-

gos , e foraõ os íèguintes

:

Dom Joaõ Mafcarenhas , V. Conde de Santa

Cruz , foy íeu Mordomo mor por Carta de 24 de

Setembro do anno de 16S6, que eftá no livro 35.

foi. 42. e nella diz : Com decIaraça'o
,
que o fervirà

com as Ordens , e Regimento
,

çiie lhe mandarey dar,

com o qual haverá aquella tença
^foros ,

proes , e per-

calços
,
interefes , e todos os poderes , e /iiperloridadeSy

jurifdicça'o , mando , preeminências , e liberdades
, gra'

ças , e privilégios , com que fempre ohtiverao o dito of-

ficio , e de to.io ufárao os outros Mordomos mores das

Calas dos Senhores Reys deíles Keynos , como de di-

reito lhe pertence. Nnti/ico-o ajjim ao Veedor da minha

Cafa , e a todos os Officiaes delia y e quaefquer outros

Oijiciass, epejjbasi a que tocar o conhecimento de/ta,

e lhes mando, que lhe ohedeçaÕ em tudo aquillo
,
que

peio poder , e juri/dicçaú do feu cfficio ,
por meu lervi-

qo
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ço da minha parte lhes mandar ajfim , e tao inteira-

mente como devefazer , joh aíjuellas penas , cjiie por

hem do dito oficio e/Ie lhes pôde pôr , as cjiiaes dará a

execução nacjiielles
,

(jiie nellas encorrem , e por eãa o

hey por metido de poffe do dito oficio, para logo o fer»

vir , e delie ufar.

D. Martinho Mafcarenhas , que depois foy

Marquez de Gcuvea , fuccedeo a feu pay no officio

de Mordomo mor , de que fe lhe paííou Carta a S

de Outubro de 1701 , que eftá no livro 26. foi. 527,
e na fua menoridade fervio eíle officio o II. Mar-
quez de Marialva D. Pedro de Menezes

,
que era

Gentil-homem da Camera 5 e do Confelho de Eí^

tado.

D. Toíêph de Menezes , Conde de Vianna,

foy feu Eítribeiro mor , de que naô tirou Carta , e

depois foy Gentil-homem da Camera , e do Confe-

lho de Eílado.

Luiz de Soufa
,
depois Arcebifpo de Lisboa,

do Confelho de Eftado , e Cardeal da Santa igreja

de Roma , foy Capellaô mor , e íagrado Bifpo de

Bona a 28 de ApoRo de 1671

Dom Fr. Joíeph de Lencaílre
,
que tinha fido

Bifpo de Leiria , e foy Inquifidor Geral , e do Con-
felho de Eílado

,
foy feu Capellaõ mor , em que

íiícceJeo ao Arcebifpo Luiz de Soufa , de que fe

lhe paílbu Carta a 17 de Janeiro de 1702 ,
que eílá

no livro 44. foi. 225. da fua Chancellaria.

Nuno da Cunha de Ataide, feu Sumilhcr da

Corti.
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Cortina, Inquifidor de Lisboa, Deputado da Junta

dos Tres Eftados ,
que havia recufado o Bifpado de

Elvas , e depois fagrado Bilpo de Targa ,
foy feu

Capellaõ môr, de que teve Carta paflada a 7 de

Setembro de 1705 ,
que eftá noliv. 65.foL 168. de-

pois foy Cardeal da Santa Igreja Romana , como
veremos adiante.

D. Fernando Martins Mafcarenhas , II. Con-

de de Óbidos , e de Sabugal
,
foy Meirinho môr do

Reyno por Carta de 8 de Fevereiro de 1672 ,
que

eílá no liv.42. foi. 4.

D. Marcos de Noronha
,
Deputado da Junta

dos Tres Eílados , Capitão General de Mazagaõ

,

e Governador da Fortaleza de S. Juliaõ da Barra ,

foy feu MeRre-Salla por Carta de 25 de Janeiro de

16 85, que eílá no liv. 3 2. foi.
1
5. da dita Chancellaria.

D. Lourenço de Almada , Senhor de Pomba-
linho, Deputado da Junta dos Tres Eftados , Go-
vernador, e Capitão General da Ilha da Madeira,

do Reyno de Angola, e Eftado doBrafil, foy íèu

Meftre-Salla por Carta feita a 22 de Outubro de

16^)6 , que eftá no ]ivi"o 52. foi. 3 8.

D. Antonio Eftevaõ da Cofta
,
foy Armeiro

môr, como le vô na Provifaõ do feu ordenado paf-

fada a 18 de Novembro de 1704, que eílá no livro

19. fol.252.

Fraiicifco de Mello
,
Deputado da Junta dos

Tres Eílados
,
foy Monteiro môr do Reyno por

Carta ds 29 de Abril de 1706 ,
liv.56.fol.228.

D.
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D. Filippe deSouíâ, Deputado da Junta dos

Tres Eíiados
,
Capitão da Guarda Alemãa , que

começou a fervir nos impedimentos de íèu pay D.
Francifco de Soufa por Alvará de 2 de Outubro de

ióp2
,
que eftá no livro 19. foi. 252.

D. Antonio de Caftellobranco, foy Capitão

de huma das Companhias da Guarda Portugueza,

que exercitou até a morte.

Manoel de JMello , Graõ Prior da Ordem de

S. Joaõ em Portus;al
,
que foy Capitaô de huma das

Companhias da Guarda Portugueza, eera também
Porteiro mor.

Alvaro de Soufa e Mello
,
foy também Por-

teiro mor , e Capitão da Guarda Portugueza , co-

mo coníla da fua Carta paílada a 5 1 de Março de

e que fuccedera a feu pay Manoel de Mel-
lo.

D. Franciíco de Caftro , Senhor de Reris
, foy

Almirante de Portugal por Carta de 50 de Julho de

1^75? ^'•le eftá no liv. 42. fol.2f 5. efuccedeolhe feu

filho D. Luiz ínnocencio no meímo poílo , e foy

Capitão de huma das Companhias da Guarda Por-

tugueza, de que fe lhe paííbu Carta a 19 de Julho

de Í705 ,
que eRá no livro 63. foi. 157. e na fua me-

noridade íêrvio efte poílo Lopo Furtado de Men-
doça , L Conde do Rio Grande

,
por Alvará de

19 de Julho de 1705, que eftá no íivro 65.fol.157.

Aleixo de Souía de Menezes , lí. Conde de

Santiago
,
foy ku Apofentador mor , de que tirou

Carta
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Carta feita a 27 de Abril de 1695 ,
que eftá no li-

vro 39. efuccedeo a feu pay.

Gonçalo Joíeph Carvalho Patalim, Senhor da

Azambugeira
,
foy Provedor das Obras Reaes , e

na íua menoridade fervio efte lugar feu tio Louren-

ço Pires Carvalho , Commiííario Geral da Cruza-

da , e por fua morte fuccedeo

D. Joaõ da Coíía, III. Conde de Soure, e ti-

rou Carta feita a 24 de Março do anno de 1703,

que eftá no livro 54. foi.
3 44.

Martinho de Soufa de Menezes , III. Conde
de Villa-Flor

,
foy Copeiro mor.

D. Pedro Alvares da Cunha , Senhor de Ta-

voa ,
foy Trinchante pela renuncia de feu pay D.

Antonio Alvares da Cunha , de que íè lhe paííbu

Carta a 6 deJunho de 1687, e eftá no livro 18. foi.

62.

Manoel de Vafconcellos e Soufa
,
foy também

Trinchante por Carta de 9 de Dezembro de 1703

,

que eftá no liv.45. foi. 2 56. verf lugar , em que fuc-

cedeo a feu íbgro Diogo de Brito Coutinho.

Antonio Luiz da Camera Coutinho ,
depois

Vice-Rey da índia
, foy Almotacé mor por Carta

de 8 deJaneiro de 167 1 , que eftá no liv. 46. foi. 25

fuccedeo a íeu tio Francifco de Faria , e a elle feu

filho Joaõ Gonçalves da Camera Coutinho.

D. Joaõ de Almeida, depois Conde de AÍTu-

mar , Embaixador Extraordinário a ElRey Carlos

III. foy Vedor da Gafa B,eal , como fe vê de hum
Alvará
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Alvará paíTado a 18 de Novembro de 1679, que

eftá no liv.52. fol.558.

D. Joaõ de Soula , General da Artilharia do

Minho , com o governo das Armas daquelia Pro-

vincia , teve o mefmo emprego , e íliccedeolhe no
lugar de Veador íêu filho D. Franciíco de Soufa

,

como fe vê de hum Alvará paííado a 20 de Mayo
de 1706, que eftá no livro 65. foi. 198.

Luiz Cefar de Menezes
, que foy Governa-

dor , e Capitão General de Angola , e da Bahia , te-

ve o officio de Alferes mor por Carta de 25 de Ju-

lho de 1664 ,
que íè vê no liv. 20. £01.44.

Forao Sumilheres da Cortina D, Luiz de Sou-

íã , Lente de Prima de Theologia na Univerfidade

de Coimbra
,
Deputado da Meíà da Confciencia , e

Ordens , e do Santo Officio
, depois Bifpo de La*

mego, Embaixador Extraordinário a Roma, e ulti-

mamente Arcebifpo Primaz, do Coníèlho de Eftado.

Lourenço Pires Carvalho
,
Deputado do San-

to Officio , da Meia da Confciencia, e da Junta dos

Tres Eftados
,
Arcediago da Sé de Lisboa , Com-

miíTario Geral da Bulla da Cruzada , que recufou o

Bifpado de Lamego.

D. Alvaro de Abranches, Cónego na Sé de

Lisboa , e Deputado da Inquifiçaõ
,
depois Biípo

de Leiria.

D. Joaõ de Souía , Deputado do Santo Offi-

cio
,
depois Bifpo do Porto , Arcebifpo de Braga,

e Lisboa , do Gonfelho de Eftado.

Tom.VÍL Xxxx D.
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D. Antonio de Vafconcellos , Deputado do

Santo Officio , Deaõ da Sé de Lisboa, Bifpo de La-

mego , e de Coimbra.

D. Simaô da Gama ,
Cónego da Sé de Lií^

boa
,
Deputado do Santo Officio

,
Reytor da Uni-

verfidade de Coimbra
,
depois Biípo do Algarve

,

Arcebifpo de Évora , do Coníêlho de Eftado.

D. Joftph de Menezes
,
que foy Dom Prior

de Guimaraens , e teve grandes lugares , e ultima-

mente Arcebifpo Primaz das Hefpanhas.

Diogo de Soufa , do Confelho de Eftado , e

do Geral do Santo Officio, e depois Arcebifpo de

Évora.

Ruy de Moura Telles, Theíbureiro mor, e

Cónego da Sé de Évora
,
Reytor da Univerfidade

de Coimbra
,
Deputado da Meíâ da Confciencia

,

e Ordens, depois Bifpo da Guarda, Arcebifpo Pri-

maz , e do Coníêlho de Eílado.

D. Pedro de Soufa, Dom Prior da Collegiada

de Guimaraens.

Nuno da Sylva Telles , Deão de Lamego,
Cónego de Évora, P^eytor , e Reformador da Uni-

verfidade de Coimbra
,
Deputado do Santo Offi-

cio, e da Mefa da Confciencia, e Ordens.

D. Nuno Alvares de Portugal
, Cónego da Sé

de Coimbra
, Deputado do Santo Onkio , e do Tri-

bunal da Bulla da Cruzada.

D, João de Souía
,

Inquifidor da Inquifiçaõ

de Lisboa , e Dom Prior de Guimaraens.

D.
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D. Jofeph de Almada , Arcipreíle da Sé de

Lisboa.

D. Nuno Alvares Pereira de Mello , Deaõ da

Sé de Portalegre , Deputado do Santo Officio , e

da Junta dos Tres Eftados, Inquifidor de Coimbra,

Reytor , e Reformador da Univeifidade de Coim-
bra , e ultimamente Biípo de Lamego.

Antonio de Saldanha, Cónego da Sé de Lií^

boa ,
Deputado do Santo Officio

,
que foy depois

Biípo de Portalegre , e da Guarda.

D.Joaõ Maícarenhas, Cónego, e Arcediago

da Sé de Lisboa
,
Deputado da Inquiíiçaô

,
que foy

Biípo de Portalegre, e da Guarda.

D. Alvaro Pires de Caftro e Noronha , Arce-

diago da Sé de Lisboa
,
Deputado do Santo Officio,

que foy Eiípo de Portalegre.

D. Fernando de Faro
,
Deputado da Meia da

Coníciencia, e Ordens , que foy Biípo de Elvas.

D. Francifco de Souíà, do Coníelho Geral do

Santo Officio, Deputado daMefa da Coníciencia,

Cónego Doutoral da Sé da Guarda , Commiílario

Geral da Bulla da Cruzada.

D. Jofeph de Mello, Cónego de Coimbra,

Deputado da Junta dos Tres Eftados.

Franci/co Correa de Lacerda, foy Secretario

deEftado , o que confia da Carta do Confelho feita

a 25 de Setembro de 1679, na qual diz: Franctíca

Correa de Lacerda , meu Míftre , e meu Secretario

de Eftado.

Tom.VIL Xxxxii D.'
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D. Fr. Manoel Pereira, Biípo do Rio de Ja-

neiro , onde naÕ foy pela renuncia ,
que fez do di-

to Bifpado , do feu Confelho , e do Geral do Santo

Officio
,
foy Secretario de Eftado por Carta do an-

do de 1680
,
que eílá noliv.59. fol.j 16.

Alendo de Foyos Pereira, do íèu ConfeUio,

que havia fido Enviado Extraordinário na Corte de

Madrid
,
foy Secretario de Eftado por Carta de 20

de Agofto de i68ó
,
que eftá no liv. 5 2. foi. 575.

Jfofeph de Faria, do feu Confelho , e do da fua

Fazenda
,
que havia fido Enviado Extraordinário

na Corte de Madrid , Guarda môr da Torre do

Tombo por Carta de 25 de Janeiro de 1695, que

eftá no liv. 59. foi. 221. (a quem fuccedeo Luiz do

Couto Felix no dito lugar de Guarda môr por Car-

ta de 17 de Dezembro de 1705 ) e Chronifta môr
do Reyno por Carta de 11 de Abril de 1695 ,

foy

Secretario da Aftinatura , e depois por impedimen-

to de Mendo de Foyos fervio de Secretario de Ef-

tado.

D. Antonio Pereira da Sylva , do feu Confe-

lho de Eftado, Bifpo de Elvas
,
que havia fido Có-

nego Doutoral de Évora , Deputado do Santo Of-

ficio , e Junta dos Tres Eftados
, foy Secretario de

Eftado , de que teve Carta paííàda a 2 de Setem-

bro de 1703 ,
que eftá no livro 45. foi, 259.

Dom Thomás de Almeida , do íèu Confelho,

e feu Sumilher da Cortina
, Deputado da Mefa da

Confciencia, e Ordens, e do Santo Ofíicio, Chan-

celler
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celler mor do Reyno , fervio de Secretario das

Mercês , e Expediente , e foy Secretario de Efíado

por Carta de 5 de Março de 1705 ,
que eftá no liv.

30. foi.79. e tendo occupado osmayores lugares, e

illuftrado as Igrejas do Porto , e Lamego , he Patri-

archa de Lisboa , e Cardeal da Santa Igreja Roma^
na, como diremos.

Joaõ de Roxas de Azevedo ,
que havia íido

Secretario delRey
,
quando Infante , e nomeado

Embaixador, e Plenipotenciário à paz de Nimega,

foy depois feu Secretario da AíTinatura , e Chancel-

ler môr do Reyno por Carta de 2 de Mayo de 168 1,

que eftá no liv. 48. foi. 5. e nella diz: Meu Secreta-

rio , do meu Con/elho , e Defembargador do Faço,

Roque Monteiro Paim , do íeu Confelho , e

da íua. Fazenda
,
foy íêu Secretario.

Bartholomeu de Soufa Mexia , do Coníêlho

da Fazenda
, foy Secretario da AíTinatura.

Dom Luiz de Menezes, Conde da Ericeira,

que havia fido Governador das Armas de Traz dos

Montes , e General da Artilharia ,
foy Vedor da

Fazenda por Carta de 16 de Outubro de 1681 , que

eftá no liv. 3 4. foi. 106.

Manoel Telles da Sylva , Conde de Villar-

Mayor, (depois Marquez de Alegrete) de quem já

diíTemos
,
que era feu Gentil-homem da Camera

,

foy do Confelho de Eftado , e Vedor da fua Fazen-

da por Carta de 24 de Outubro de 1684, que eftá

no liv. 1 8. foi. n I. e havia fido Regedor da Cafa da

Supplicaçaô. Hen-
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Henrique Correa da Sylva , Conde da Caíla-

nheira , do Confelho de Eílado ,
foy Yédor da Fa-

zenda.

D. Luiz da Sylveira, Conde de Sarzedas, que

foy do Confelho de Eílado, Védor da Fazenda por

Carta paífada a 12 de Agofto de 170 1 ,
que eftá no

livro 54. foi. 115.

Dom Pedro Antonio de Noronha, Conde de

Villa-Verde , do Confelho de Eftado , Meftre de

Campo General com o Governo da Cavallaria de

Alentejo, foy Védor da Fazenda.

D. JoaÕ da Sylva , Marquez de Gouvea , do

Coníèlho de Eílado
, foy Prefidente do Defembar-

go do Paço
,
que foy muitos annos , e o era no de

i6%6 , como coníla da fua Carta paílàda a 16 deJa-

neiro do referido anno
,
que eílá no liv. 16. foi. 198.

Garcia de Mello, Monteiro mor doReyno,
do Coníèlho de Eftado

,
foy também muitos annos

Prefidente do Defembargo do Paço por Carta de

II de Março de 16S8
,
que eftá no liv. 18. foi. 176.

tinha íido Preíidente do Senado da Camera , da

Mefa da Confciencia , e Ordens ,
por Carta de 4 de

Outubro de 1672, que eftá no livro 50. foi. 76. e

Regedor da Cafa da SuppIicaçaÕ.

D. Nuno Alvares Pereira de Mello
,
Duque

de Cadaval , do Confelho de Eftado , Mordomo
môr da Rainha , Meftre de Campo General junto

à peííòa delPvey
, foy Prefidente do Coníèlho Ul-

tramarino por Carta de 29 de Junho de 1670, que



da Cafa ToYtug. Lh. V11. 723
eftá nolivro 29.fol.15 5. depois Preíídente da Junta

do Tabaco
, quando feerigio eíle Tribunal, lugar^

que occupou até o anno de 1698 , em que entrou

a fer Prefidente do Defembargo do Paço
,
que ex-

ercitou até que faleceo no anno de 1727.

D. Antonio Luiz de Souía, Marquez das JMI-

nas , do Confelho de Eftado , Governador das Ar-

mas com mando fupremo na Beyra
,
Alentejo , e

Catalunha, foy Prefidente da Junta do Tabaco, de

que teve Carta pafiàda a 27 de Novembro de 1704,

que eíiá no liv. 56. foi. 42.

Nuno da Cunha de Ataíde, Conde de Ponté-

vel , do Coníelho de Guerra , Eílribeiro mor da In-

fanta D. 1'abel
,
foy Prefidente do Senado da Ca-

mera de Litboa , de que tirou Carta paílada a 1

5

de Janeiro de 1686, que eílá no liv. 17. foi. 222. foy

depois Prefidente da Junta do Commercio.

D. Francifco de Soufa , do Confelho de Eíla-

do, Capita5 da Guarda Alemãa
,

foy Prefidente

do Senado da Camera de Lisboa por Carta de 2 de

Abril de 1692, que eílá no liv. 19. foi. 165. e depois

Preíídente da Mefa da Confciencia , e Ordens , de

que íe lhe paílbu Carta a 27 de Março de 1705,

que eílá no liv.29. foi. 287.

JoaÕ da Sylva Tello de Alenezes , IIÍ. Conde
de Aveiras

,
Deputado da Junta dos Tres Eítados

,

foy Prefidente do Senado da Camera de Lisboa, de

que fe lhe paííbu Certa a 14 de Novembro de 1702,

que eílá no iiv.44. foi. 286.

D.
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D. Fernando de Menezes , Conde da Ericei-

ra, do Confelho deEftado, que havia fido Gover-

nador , e Capitão General de Tangere , foy Rege-

dor das Juftiças por Carta de 4 de Outubro de 1672,

que eftá noliv.jo. foi.76. verf.

Francifco de Távora , Conde de Alvor , do

Confelho de Eftado
,
que havia fido Governador

de Angola , e Vice-Rey da índia , foy Regedor da

Cafa da Supplicaçaõ por Carta de 1 1 de Março de

1688 , e eftá no livro 54.

Lourenço de Mendoça , Conde de Val de

Reys, do Confelho deEftado, Deputado da Junta

dos Três Eftados
,
foy Regedor das Juftiças.

D. Francifco de Souíâ
,
Marquez das Minas

,

foy Prefidente do Confelho Ultramarino por Carta

de 15 deJulho de 1673, eftá no liv. 57. fol.128.

Nuno de Mendoça , Conde de Val de Reys

,

do Confelho de Eftado , Mordomo mor da Cafa da

Infanta D. Ifabel Luiza Jofefa , foy Prefidente do

Confelho Ultramarino por Carta de 11 de Setem-

bro de 16965 que eftá no liv. 17. foi, 281.

Fr. Luiz Coutinho
,
que tinha fido Geral da

Ordem de Cifter nefte Reyno
,
foy Eímoler mor

por Carta de 22 de Mayo de 1680, que eftá no li-

vro 40. foi. 25.

Fr. Pedro de Lencaftre , da Ordem de Cifter,

foy íèu Efmoler mòr por Carta de 5 de Outubro do

anno de 1695 , que exifte no livro 58. da fua Chan-

cellaria, foi.
5 76. Foy depois Biípo de Elvas.

Caiou
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Cafou a primeira vez a 2 de Abril de \66%

com a Rainha D. Maria Franclfca de Saboya
,
que

havia nafcido na Corte de Pariz a 21 deJunho de

1646, chamada aPrinceza de Aumale, filha de Car-

los Amadeo de Saboya ,
Duque de Neomurs , e da

Duqueza Ifabel de Vandome , como deixamos eí^

crito no Capitulo precedente. A natureza a ador-

nou de fingular fermofura , e de excellentes virtu-

des , com hum talento fublime , em que brilhou o
íèu entendimento dentro nos limites da prudência

com fingular moderação , como íê vio nos impor-

tantes negócios , que occorreraõ no principio do
íèu Reynado , em que a conílancia pode fuperar as

mayores difficuldades, defprezando as conveniências

próprias
,
por naõ manchar a confciencia ; e aííim

íoube romper com refoluçao os mayores embara-

ços , com animo verdadeiramente Real , e Chrif-

taÕ. Contava a Rainha poucos annos , quando CFernarríodcMene-

perdeo o Duque fèu pay , e ficando com fua irmãa n-.compenâio Hiftiri-

aPrinceza Maria Joanna Bautifta, depois Duque- ^,.j//Sr^t
za de Saboya, debaixo da tutela da Duqueza fua Maria fran;ijca,vci.i.

mãy , cuja prudência era tanta , que com todo o

cuidado a inftruio em todas as artes , e virtudes

,

convenientes á fua altiíííma esfera , lendo mais effi-

cazes as lições, que lhe dava com o próprio exem-

plo. Foraô as principaes os exercidos devotos à fre-

quência da Oração , e Sacramentos , de íbrte
,
que

habituada neftas virtudes , as coníervou todo o dif-

curfo da fua vida. E conformando-fe com os efty-

Tom.VlI. Yyyy los
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los da Corte de França , aíTiflia com fua niay , e as

outras Pí incezas, aos lícitos divertimentos > que íe

permittem. Frequentava commayorgofío a ccm-

municaçao das Capuchas Defcalças de Pariz da pri-

meira Regra de Santa Clara na Reforma da Beata

Colleda , e com ellas tinha particular correfpoa-

dencia
,
por ferem os Senhores da fua Cafa Padro-

eiros daquelle obfervante Mofteiro. Com eflas

Religiofas confeiia matérias efpirituaes , e devotas,

cauíiindo admiração
,
que huma Princeza na flor

da idade fe applicaíTè tanto a eftes exercicios e aí^

íim continuou até a idade juvenil com a Princeza

fua irmãa. Mas vendo-fe deftituidas do mayor ali-

vio
,
porque arrebatada a Duqueza de huma grave

doença perdeo a vida
,
foy efte golpe taõ fenfí-

vel às duas Princezas
,
que elegerão ( conforme o

louvável eílylo de França
)

para confolaçaõ , e ali-

vio da mayor pena , apartaremfe dos dive rimen-

tos da Corte , e recoiheremíè no Mofteiro de Santa

Maria na mefma Cidade , da filiação de S. Francif

CO de Sales, de quem a Rainha era devota, atra-

hida da fua doutrina efpiritual , e nelle jazia a Du-
queza fua mãy. Porém era tal a aíTèiçaÕ , que as

Princezas tinhaõ ao Mofteiro das Capuchas
,
que

as fuás vifitas , quando íàhiaõ do feu Convento , era

fó para aquelíe , e às Religiofas tratavaÔ com gran-

. de carinho , íèndo o feu trato o mais eftimado en-

^ tertenimento. Era taô grande a inclinação
, que a

Rainha tinha às Capuchas , e taô infeparavel do íêu

animo,
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animo

,
que quando paílbu de França a Portugal

trouxe em fua companhia quatro Religiofas do re-

ferido Moíleiro
,
precedendo licença dos íeus Pre-

lados , e da Santa Sé Apoílolica , com a determina-

ção de fundar hum Moíleiro , em que íe profeííàíle

o íèu Inftituto, como com eífeito edificou. Foraõ

ellas a Madre Maria de Santo Aleixo
,
que era a

Prelada , e foy a primeira AbbadeíTa do Moíleiro

do Santo Crucifixo
,
que vulgarmente chamao as

Francezas , nome derivado deftas
, que primeiro o

habitarão ; mulher de grande religião , e obfervan-

cia , a quem a Rainha tinha em muita eftimaçaô,

que já havia coníeguido nos Principes da fua Caía,

a qual faleceo a 4 de Novembro de 1689 chea de

merecimentos , como nefte dia diremos no Agiolo*

gio Lu/ttano. As outras eraõ Soror Amada de San-

ta Clara, Soror Ifabel de S. Paulo , e Soror Cecilia

de Pariz , as quaes todas embarcarão na mefma nao

da Armada , em que a Rainha veyo , fendo trata-

das com tanto cuidado , e amor, como quem as eí^

timava como Companheiras , fendo a Madre Ma-
ria de Santo Aleixo infeparavel da fua Real peílba

,

de íorte , que a toda a hora eftava com ella , e em
quanto viveo , a tratou fempre com grande amifa-

de, e refpeito.

Entre as virtudes , que luzirão na Rainha,

foy a prudência , com que fe havia nos negócios

politicos , e a aiTabilidade , com que tratava a todos. ^ricén-.Cowpefidioda

Em breve tempo íe fez capaz de fallar a lingua Por- Fida da Rawini,

Tom.VII. Yyyy ii tugue-
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tugueza , e tomou otrage, largando, o que ufava,

tanto
,
que entendeo dava niííò gofto ao Príncipe

feu efpoíb , e praticando os cofiiimes
,
parecia mais

nafcida em Lisboa, que emParizj e íèm embargo

da ília Real peíiba fer reveílida de refpeitofa Ma-
geflade , com tudo tratava às Senhoras Portuguezas

com benignidade, efcolhendo muitas para os feus

divertimentos , com que honefta , e decorofamente

le entretinha õ ; e favorecendo algumas , fez fempre

grande eftimaçao da Nobreza ; e afíim era entre to-

dos bemquiíla , e reípeitada. Confervou no Vuqo

os antigos coílumes , íem que fe alteraííè a authori-

dade , e refpeito no ferviço , fendo ella o principal

inRrumento
,
para que fe guardaííè a formalidade

,

e eticheta Portugueza em todo o íèu vigor. El-

Rey íèu marido venerou juftamente as fuas virtu-

des 5 communicavalhe os negócios mais graves , em
que moftrava juizo nos diícurfos , e prudência nas

refoluçÕes , aífiftidas porém de fingular modeftia , e

fogeiçaõ ao arbitrio de feu efpoíb j e íe algumas ve-

zes difcordavaõ as opinioens
,
julgava fó convenien-

te , o que elle refolvia. He grande prova , do que

referimos, a occafiaÔ , em que fe tratou a paz com
Caílella ,

oppoíla então aos intereílès de França

,

em que venceo a prudência à mefma natureza
;

porque reveílida fomente da gloria de íêu efpofo,

que a queria conceder
,
quando eftavaô as fuas ar-

mas vitoriofas , ella íem entrar em duvida , aban-

donou os negociados delRey de França
,
propoftos

com



da Cafa %eal Tortlig. Liv.FIL 72^
crrYi graníle ardor pelos Teus MiiilRros. Aflim EI-

Bey a eiiimou com taõ extremola paixão, íendo

naíua morte taô excefiivo ofentimento, que cíle-

ve reloluto a naô paííàr a fegundas vodas , como
dilTcmos. Creou íua filha em prudentes , e íantas

máximas , fendo a primeira lição a obfervancia dos

preceitos Divinos , e exercicios devotos .* inflruhio-a

na ling^ua Franceza , e Italiana , na liçaÕ das Hifto-

rias , e achando na Infanta juizo claro , fuave incli-

nação j e prompta obediência , facilmente coníè-

guio , o que delejava. Porém como fempre na fua

vida , entre as mayores felicidades , encontrou a

Rainha motivos de exercitar a paciência, lhe fobre»

veyo novo fentimento
,
malogrando-íè a efperança

de dar ao Reyno outro fucceííor ,
que o feguraíle

com mayores fundamentos.

Sahio a Rainha da Corte noanno de 1670 pe-

lo Tejo no bargantim Real com a Infanta , acom-

panhada das Damas , e Officiaes da fua Cafa a aí^

fiítir ao Príncipe , dc quem nunca íê apartava , na

cafa de Campo dc Salvaterra : chegou a Rainha a

Villô-Franca , fituada na borda do Tejo, aonde de-

terminou ficar aquella noite. Achava-fe íegunda

vez pejada de tres mezes , e com alguma moleftia,

que encobrio : no outro dia de madrugada quiz

continuar a jornada
,
veyo o almoço , e pondo-íè à

mefa lhe derao humas dores tao vivas
,
que naô

pode comer nada. D. João de Soufa, hum Fidalgo

velho , e venerando , Commendador da Ordem de

Malta,
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Malta ,
que depois foy GraÕ Prior do Crato da

mefma Ordem em Portugal , e feu Veador
, que

eftava de íèmana , diííè à Rainha ,
que era de pare-

cer y
que naõ continuaíTe a jornada , vendo-íè tao

moleftada
j
porque delia fe poderia feguir dar , que

íêntir , e que chorar a todo o Reyno , e naô fem in-

juria dosfeus Criados
,
que juftamente culpariaô em

lho naô reprefentar , o que de nenhuma forte devia

permittir: a Rainha com feveridade refpondeo, que

havia logo de partir : inftou D.Joaõ , e ultimamen-

te, reveftido do zelo de VaíTallo, do amor de Cria-

do , e da authoridade dos feus annos , lhe diíle : que

no bargantim naõ iria Sua Mageftade
,
porque elle

lhe poria anticipadamente o fogo. Moftrou a Rai-

nha no femblante defagradaríê da liberdade
j
porém

como era dotada de grande prudência , e entendi-

mento , levantando-íè da mefa difíè ao Duque de

Cadaval , feu Mordomo mòr
,
que ficava em Villa-

Franca , e que aviíàííè logo ao Principe , que já íê

achava em Salvaterra , e voltando para D.Joaô de

Soufa com muito agrado , de que naturalmente era

dotada , liie fallou dizendo : l^ao eliou mal comvof-

CO
, porcjue Jize/ies tudo , o que eu efperava da vojfa

pcffoa^ das voffas cans , e dogrande zelo , com que me
ajjidis. Dom Joaõ com o mais profundo refpeito

lhe beijou a maõ , e quando fahio à cafa de fora , to-

dos os Companheiros o abraçarão
,
a^radecendolhe

a refoluçaõ de dizer h Rainha , o que convinha à fua

Real peílba , e à utilidade publica. Defte cafo íè

collige
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collige o fublime talento , e grandeza de efpirico da

Rainha , com que foube juramente avaliar o amor
do Criado, merecedor verdadeiramente de tao inan«

de honra. CrefceraÕ osfymptomas, e naõ valen-

do os remédios da medicina, teve finalmente a Rai-

nha hum aborto
,
que foy do Principe feu e/poío,

e de todos ft^ntido com exceííb 5 e parecendo aos

JVIed icos prevenir os damnos futuros
,
applicaraõ re-

médios
, que ló íervirao de lhe oííènder a faude , íè

bem com a natural conftancia, de que era dotada,

encobria os achaques de tal modo, que naÔ augmen-

taííè o cuidado ao Principe
j
porque parecera livre

delles , íê os naô defcobriraõ outros indicios : por-

tando-íe de forte, que nunca lhe impedirão as audi-

ências , e applicaçao aos negócios públicos de con-

ferencias comos Miniílros naturaes, e Eftrangeiros

,

que admirando o íeu juizo , achavaõ reíbluçaõ das

mayores cifficuldades. Ainda no feu tempo foraÕ os

Reys algumas vezes aoConíelho deEftado, levan-

do comíigo as Rainhas , e ElRey D. Pedro o pra-

ticou algumas vezes indo com a Rainha D. Alaria

Francifca aoConfelho de Eftado. No delRey D.
Affonfo foy a meílria Rainha com ElRey aos Con-
felhos de Eílado

,
quando íe tratava das queixas do

Infante D. Pedro feu irmaô. No Reynado delRey
D. Joaô IV. também a Rainha D. Luiza foy algu-

mas vezes ao Confelho de Eftado , em que íe obíer-

vava o feguinte. Sahia ElRey do íêu quarto ao

da Rainha , onde efperava , que o Secretario de Ef-

tado
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tado chegaííè a dar recado , o qual participava ao

Pagem da Campanhia , que o fazia preíente a El-

Rey. Sahiaõ os Reys acompanhados dos Officiaes,

e Criados das íuas Gafas , a Camereira mor , e Se-

nhoras de Honor , e aíTim entravao na cafa do Con-

íèlho de Eftado , que era dentro no mefmo Paço

:

os Coníèlheiros eftavaõ arrimados à parede, e de-

pois que as Mageílades íê íentavaÕ nas cadeiras,

que eftavaô debaixo do docel , a Rainha à maõ ef-

querda deiRey, coílume da noííà Corte ,
(que EI-

Rey D. Pedro nunca ufou
,
porque fempre deu a

maõ direita às Rainhas fuas efpofas ) fahiaõ para

fóra da caía todos os que acompanharão às peífoas

Reaes , e mandava ElRey Tentar , e cobrir aos do

Confelho. Na cafa immediata fícavao as Senhoras

de Honor Tentadas em huma alcatifa , e a Camerei-

ra mor em almofada
,
preeminência

,
que gozaÔ pe-

lo Teu lugar , ainda que naõ íejaõ Marquezas , co-

mo íe vio na Condeífa de Unhaô D. Francifca de

Távora , Camereira mor da Rainha Dona Maria

Francifca ífibel deSaboya. Acabados os negócios,

cue levarão as Mae^eílades ao Confelho , Tahiaô

acompanhados na mefma forma , que entrarão , e

os Coníèlheiros de Eílado tanto ,
que os Reys íè

levantavao , voltavaÕ a bufcar a parede , de donde

faziaô as ultimas continências aos Reys.

p.deOrieans/á Vk de Entroii a Rainha em outros negócios mais im-
la Rsins de Port. portantcs , em que brilhou o íèu admirável talento.

Como fcmprc foy bem inclinada, e devota, nos úl-

timos
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timos annos da fua vida , começou a entrar na idéa

do caminho da perfeição
, para o qual depois Deos

a chamou j
porque lendo efta refoluçaõ no anno de

1680 , em que paííòu até o mez dejaneiro de 1682,

quando com ElRey foy para Almeirim , Cafa de

campo dos antigos Reys
,
muy abundante de caça

groííà , exercício , de que ElRey muito goftava : neí^

te fitio
, agradada a Rainha da folidaõ , lhe come-

çou Deos a dar o gofto de qual era a verdadeira per-

feição 5 e aííim continuando a íèguir as infpirações

Divinas , entrou pelo caminho da vida devota , em
que gaftava o tempo efcondidamente em exercícios

íàntos , de que tirou a reflexão
, que fez íobre os

diverfos eíkdos da fua vida , e affirmava
,
que nun-

ca havia tido focego , nem havia conhecido qual

era a verdadeira paz ,
que íâtisHzeííè o animo , íe-

naô depois
, que fe dera de todo a Deos fem refer-

va. Defte motivo tirou aíTumpto, com que efcre- Prova num. 97.

veo huma Elegia , em que retratando-íe a fi mef-

ma
,
explicava o íèu fentimento em huma alma

,

que buicava a paz fora de Deos j a qual deu k Con^
deílà da Ericeira D.Joanna de Menezes, muito fa-

vorecic'a fua pelas fuas virtudes , e intelligencia da

língua Franceza ,
que a traduzio em Oitavas. Cof.

tumava dizer
,
que a devoção era boa para fazer

feliz neíle Mundo , e no outro. Toda refi^nada

na vontade de Deos , e na direcção do leu Confeí^

for o Padfe Pec^ro Pomerô , da Companhia de [e-

fu , continuou em exercícios fantos , com hum de-

Tom.VíI. Zzzz fejo
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íl^jo de confeguir a perfeição , a que naÕ faltsndo,

nem por iííò deixava de cumprir as obrigações do

alto eíiado , em que Deos a havia poílo
, para o

que íè armava de huma pura intenção , e verdadei-

ra humildade. Depois da Corte voltar para Lif-

boa
,
paílbu para a Quinta de Alcantara

, já depois

da Pafcoa. Neíle Titio , onde encontrava mais re-

tiro , fez os exercicios efpirituaes por dez dias , com
direcção do íèu Confeííbr , e entaõ efcreveo de pro-

Prova num. 98. p^ia maõ certos propofitos
,
que foraõ a guia da

íua vida. Deíla forte vivia a Rainha com tanto

cuidado
,
que hum anno antes da fua morte , naõ

entrava na fua idéa mais
,
que o defejo de huma

morte Chriftãa , com hum tal defprezo do Mun-
do

,
que nada mais defejava

,
que eftar em graça , e

morrer , fem que a pompa , e a grandeza do Real

eftado lhe pudeíle fervir de remora a embaraçar

os bons propofitos. No anno íeguinte de 1685 na

quinta feira depois da Paícoa , em que a Rainha

havia meditado fobre a vida , e a morte , refíedin-

do ,
que efla de ordinário coftumava fer femelhan-

te à vida , na mefma feraana no Sabbado íè achou

com febre , e eíle foy o primeiro correyo
, que ella

teve do mal , de que faleceo. NaÕ conhecerão os

Médicos a doença, fazendolhe remédios oppoftos,

e delles fe lhe originou huma hidropiíla
,
que foy a

occafiao da fua morte. Foy longa a enfermidade,

em que com diííèrentes fymptomas houve interval-

los
,
que pareciaô fe reílabelecia da queixa , de íbr-

te,
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,
que pelo tempo da Afceníàõ , íe lhe conheceo

tanta melhoria, que pode fazer de própria maÕ hu-

ma larga Carta ao feu Confeííbr , informando-o

do que dentro em fi paíTara , defde que principiara

a doença , referindo as turbações , em que íè acha-

ra , que durando poucos dias , com nova confian-

ça fe refignava na bondade de Deos e tornara à

primeira paz , em que vivera.

Continuou a melhoria de íbrte
, que todos en-

tenderão eftava a Rainha reílabeleci la
5
porque de-

pois da Pafcoa do Efpirito Santo, que foy a 6 de

Junho ,
começou a ir à Tribuna da Capella , dar

audiência , attender aos negócios peio íeu coftuma-

do modo ; mas naõ durou nefte eftado muito
,
por-

que no fim do mefmo mez íê fentio peyor
,
que an-

tes : e continuando os remédios , e o tempo , no mez
de Setembro fez huma Confiííàõ geral , commun-
gando com tal difpofiçaÕ , que o fez por Viatico,

com todos aquelles atlos
,
que íê praticao com os

moribundos , e determinou as diipofições do íeu

Teftamento, que efcreveo de propúa maô. Lem-
broulhe o Emperador Carlos V. e tendo na idéa

imitallo
,
quiz fazer viva as fuás próprias Exéquias

:

porém reparando , que era preciíà a pompa devida

à Mageftade , o naõ executou
j
porque naõ queria

coufa alguma
,
que embaraçaííè a fua devoçaõ. Fi-

nalmente continuando a queixa, mudou-íe para o íi-

tio de Palhavãa para a cafa do Conde de Sarzedas,

e crefcens^o o mal , tomou o SantiíTimo Viatico da

Tom. VII. Zzzzii maõ
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mao do Arcebifpo de Lisboa
,
CapellaÕ mor , a 6

de Novembro , com grande edificação de todos os

circunftantes j e depois agradecendo ao Arcebifpo o

haverlhe dado taô fingular confolaçaô , lhe pedio

lhe délle a Extrema-Unçaõ
,
quando lhe pareceííè

tempo. Mandou chamar o Núncio
,
que entaÕ

era Marcello Durazzo
,
para lhe applicar as Indul-

gências da hora da morte , e depois de feita efta ce-

remonia , e recebida a íua bençaô , lhe diílè
, que

lhe rogava ,
que aííèguraííe ao Papa

,
que ella mor-

ria obediente filha da Igreja Catholica Romana

j

accreícentando ,
que efperava da piedade do Pay

univerfal da Chriftandade , fe lembraííè da fua alrna.

Dilatou-íe a doença, e continuou a Rainha nosíèus

Tantos propofitos , fofrendo com grande refignaçaõ

,

e paciência os trabalhos da queixa. Coníblava-a EI-

Rey , e a Princeza fua filha , e fendo eílas fó as pef-

íbas
,
que no Mundo lhe podiaõ caufar afíèiçao

,

totalmente deíènganada
,
afpirava unicamente ao

premio eterno j e aííim corroborada com os Sacra-

mentos determinados pela Igreja , íê poz nas mãos
do feu ConfeíTor , e do Venerável Padre Bartholo-

meu do Quental , e outros Religioíbs de exemplar

vida , e abraçada com hum Chrifto , tendo prefente

a Imagem da Virgem Senhora NoíTa
,
repetindo

aílos de Fé , Amor , e Efperança , e devotas ora-

ções nas linguas Latina , e Franceza , fem as con-

fundir , corroborada com as Indulgências
,
que o

Summo Pontífice lhe concedera para aquella hora

,

entre
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entre orações dos Padres

,
que lhe aíTiíliaõ , com

grande acordo , devoção , e tranquilJidade de ani-

mo, faleceo a 27 de Dezembro de 1685 em Palha-

vaã. Havia anticipadamente feito o feu Teftamen-

to , e mandado efcrever pelo Doutor Sebaftiaô de

Matos e Souía
, (

que depois fe recolheo na Con-

gregação do Oratório) e aííinou a 20 de Novem-
bro do referido anno , e approvado no dia feguinte

pelo Secretario de Eftodo o Bilpo D. Fr. Manoel

Pereira , em que foraÔ teftemunhas o Duque de Ca-

daval , íêu Mordomo mor , o Marquez de Arron-

ches , o Arcebifpo Inquifidor Geral , o Arcebifpo

de Lisboa ,
Capellao mor , o Vifconde D. Diogo

de Lima , todos do Confelho de Eftado , D. Fran-

cifco Mafcarenhas , feu Eftribeiro mor , o Conde
Baraõ , o Conde da Caftanheira , e o Conde de S.

Lourenço , Veadores da fua Cafa. Nelle íê admi- Prova
ra a fua Real piedade , e a caridade com o próxi-

mo , attendendo às neceffidades dos pobres em to-

dos os eílados. Inftituío por fua univerful herdeira

a Infanta D. Ifabcl fua filha , em que entrava o íêu

dote
,
que era hum milhão de cruzados , além de

prata
,
joyas , e muito movei preciofo , de grande

valor. Nomeou por íeu Teftamenteiro a ElRey
feu efpofo , dizendo eflas palavras .* Sempre de/èjey

çuanto ccuhe na humana fragilidade fervir , e agrã"

dar a ElRey , meu Senhor , e Marido j e porque Sua

Mage/lade heJiel , e verdadeira tefiemunha do muito
^

que fempre o amey , nad tenho neíla parte ,
que en^

carecer,
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carecer , fò pedirlhe
,

cjiie pelo reciproco amor
, (jiie

entre nós houve , fe firva (
por mefazer mercê ) de

(jiierer fer meu Tellamenteiro , e por tal o nomeyo
,

fuppondo o feu beneplácito. Em íegundo lugar no-

meou a Infanta fua filha , e depois roga a ÈlRey

,

que havendo de nomear Miniftro , ou ptííba , para a

execução do feu Teftamento , feja o Duque de Ca-

daval, íêu Mordomo mor, poreftar certa do zelo,

com que a fervio na vida ,
que o fará na morte de

íbrte, que poíla a fua alma gozar da prefença de

Deos com mayor brevidade : recommendou mui-

to a ElRey as fuas criadas , e todas as peíToas
,
que

a ferviraõ , nomeando algumas Senhoras , e outras

peííbas , as quaes ella deíejava
,
que Sua Magefta-

de gratificaííè o feu íèrviço , e merecimento.

Duqueza de Saboya íln irmãa , deixou huma joya

de grarhde preço. Inílituio duas Miíías quotidia-

nas , onde foííè íêpultada. Mandou fazer a Capel-

la de S. Francifco de Sales na Igreja do Efpirito

Santo , da Congregação do Oratório de S. Filippe

Neri , inftituindo tres Miíías quotidianas , duas pe-

las almas de feus pays
,
que em fua vida Já íè cele-

bravaÕ , e huma pela fua alma. Mandou
,
que íe

diííèílèm, com a brevidade poííivel, vinte mil Mií^

íàs : que íê caíIiíTdm vi ue orfãas as mais deílimpara-

das : que íe refgataííem tres meninos , e cinco mu-
lheres de terra dos Mouros : mandou foccorrer os

prezos : deixou efmolas a muitos Hofpitaes , Miíe-

ricordia , e a todos os Moíleiros Capuchos , e po-

bres ,
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bres , que nao tinhao rendas j e outros muitos le-

gados pios , em que exercitou a caridade , naõ íe

elcjuecendo daspeílbas, que a haviaõ fervido, com
tal amor, e aíTedo

,
que bem moílra nas expreílbens

qual era a fua devoção , como Te pode ver no íeu

Teftamsnco
,
que vay por inteiro lançado nas Pro-

vas. No Noviciado da Cotovia da Companhia de

Lisboa fe vê a Capella dedicada à Conceição da

Virgem Senhora Noííà, que ella mandou edificar,

e ornar de excellentes mármores. Foy a Rainha

dotada de virtudes, e perfeições exteriores, e inter-

nas
,
porque era fermofa , com talhe airoíb , o roí^

to branco , e corado , o Cabello louro , os olhos eí^

euros , e alegres , com todas as mais perfeições con-

formes , e proporcionadas. Na piedade foy infig-

ne , na religião conftante , na paciência invencível,

taõ fácil em perdoar aggravos , como em conceder

benefícios. Foy enterrada com Real pompa no

Aloíleiro das Capuchas do Santo Crucifixo
,
que

elia havia fundado , onde jaz no Coro das Religio-

fas , em quanto íe naõ traslada para o Maufoleo

,

que fe lhe tem deílinado na Capella mor , para o

qual fe havia efcrito eíle Epitáfio:

Hocce,
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Hoccey Viíttor y in AíaufoldiO

Sereniffinue PortngaUÍ£ Regina

D. Âíaru IfabelU Francijc£ de Sabandia

Immortale fpirat fiotnen, &ftlix viemorsa peremat'.

Eadem plane Seremjjimi Lufitanu Régis D. Petri II. conjnx digmjfwttt

Fuit eximu pietatis norma, Jed prudentu typtts exctUmt,

Et maior otmii ipfa império pr,c magnitudine anum , dum 'viueret ,

Regum Regi , ac Domino Dominantium Jefu Nazareno Cruci affixo

Hanc (cdern , fedcmque pofuit, magnifica, & mumfica fmclatrix

;

Atquefuo Maria cum ejfet Jefu Chrifio amabilis ,
optimam (ibi partem ekgity

Suo nimirum adlwere Deo , Cf eidem commori Crucifixo

:

Micfia exinde clientium corda Regin£ certatim parehtaut fux

,

Et jujia quidem ful-vufit obfequia cum iachrymis, & Jujpiriis,

CeJJit € TJi^vis £ternum 'viãura fexto Kalend, jf(íw«<ir.

Jnno Domini M. DC, LXXXIII,

A fua Vida efcreveo na língua Franceza o Padre

de Orleans , da Companhia de Jefu ,
que fe impii-

mio no anno de 1696 em Paiiz , naõ tratando da

vida politica da Rainha , mas fomente da efpiritual,

que depois traduzio na lingua Italiana o Padre Car-

los Jaciatho Ferrero , da mefi-na Companhia , e fe

imprimio em Turim em 1698. Em Portuguez vi-

mos outra manufcrita com efte titulo : Monumento
Perenne , levantado a faudofa memoria da Sercnijjima

'Rainha dc Portiiflral Dona Maria Francifca I/abel

de Sahoya , ^c. offierecido a Serenijfima Infanta Dona

Ifahel Luiza Jo/efa , condruido pelo Conde da Eri-

ceira D, Fernando de Menezes , do Confelho de Ella-

do , e Guerra de/Rey D. Pedro II. nojjo Scniicr , anno

16^4. Neila íè vc huma inílrucçao , que a Rainha

eícreveo na lingua Franceza da íua própria maõ
para fua filha , a qual o Conde traduzio fielmente

em Portuguez. Eíla excellente Ob:a
,
digna de feu

grande Author , fe conferva na Livraria do Conde
da
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1

da Ericeira íeu neto , e o Duque de Cadaval tem

huma copia
, que vimos , e outra

,
que efcreveo o

mefmo Author na língua Latina. O Padre D. Ra-

fael Bluteau
,
Clérigo Regular , fez à íua morte hu-

ma elegante Obra ,
que intitulou ; Proteus dolo-

ris ia obitii Serenijjimíe Regina Portugal/i(C D. Ma-
rÍ£e Franci/CíC EU/ahethíe a Sabaiidia , e lhe compoz
hum excellente Panegyrico fúnebre ,

que recitou

nas Exéquias
,
que lhe celebrou a Mifericordia , e

que com a íobredita Obra imprimio , e dedicou a

Madama Real de Saboya fua irmãa. Defta Real

uniaõ nafceo única

19 A Infanta D. Isabel Luiza Josefa ,

como fe verá no Capitulo XÍL
Caiou ElRey íegunda vez a 11 de Agofto de

1687 com a Rainha D. Maria Soíia Ifabel deNeo-
burg

,
que nafceo a 6 de Agofto de 1666 em Bre-

vath, no Ducado de Juliers , íilha de Filippe Wi-
Ihelmo, Conde Palatino doRhim, Duque deNeo-
burg

, Príncipe Eleitor , e Graõ Theíbureiro do Sa-

cro Romano Império , Cavalleiro do Tofaõ de Ou-
ro , e da Eleitriz Anna Amália fua fegunda mulher,

filha de Jorge II. Landgrave de HaíTla-Darmftad,

e da Landgravina Sofia Leonor de Saxonia , filha de

Jorge I. Duque Eleitor de Saxonia , como melhor

fe vê na Arvore
,
que vay adiante. Foy a Rainha

ornada de efclarecidas virtudes , era fermoía
,
benig-

na , e com huma natural afKthilidade para os feus

VaíHiIlos , honrando a todos fempre , e favorecendo

Tom.VIL Aaaaa os
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os que fe valiaõ da íua protecção , devota , cem
hum coração muy pio , e muita compaixão da po-

breza , a quem ío corria com grande caridade oc-

cultamenre , e com os pobres mendigos
,
que na rua

lhe cercavaõ o coche , ella com a fua própria maõ
lhe dava efmola. Além das muitas

,
que repartia

pela pobreza , fuftentava à fi^a defpeza no Hofpital

Real íeis moças orfãas, e quatro mulheres hcnel^

tas , e féis meninos dos expoftos , e no Noviciado

da Companhia fazia crear hum para Miííionario da

Provincia do Malabar. Teve grande compaixão

das Almas do Purgatório , e para as favorecer man-

dava dizer innumeraveis Aliííàs. Vifitava as Igrejas

muitas vezes com grande devoção , como quem a

tinha de fe confeííàr , e commungar todos os oito

dias
, para o que f;; exercitava em ados de humilda-

de com grande íegredo para que naÕ chegaíTe a

perceberíe. Havia huma muliier chamada Maria

Garcia de boa vi Ja , a quem ella íbccorria , a qual

indo ao Paço muitas vezes , com ella íe recolhia na

fua camera em íântos exercícios de caridade , e efta

foy a pobre
,
que teve mais particular. Outra miU-

lher pobre
, mãy de duas

,
que íerviaõ no Paço

,

que era natural de Aveiro , teve nove dias neile no

tempo da Qiiarefma , e em todos elles a íèrvio a

Rainha , dandolhe de comer por fua maõ, e lavan-

dolhe os pés, e em todos os dias lhe dava huma ef

mola. Coílumava mandar fazer a Novena do Na-
tal na Congregação do Oratório com iiuma Miíla

cada
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cada dia , e as tres daquella noite : pelo que no fim

lhe mandava huma efmolí?. Nefte mefmo tempo
algumas vezes fazia a Rainha a Novena , e depois

dos exercícios íàntos , com que começava o dia,

em todos dava de comer a huma mulher, hum ho-

mem , e hum menino , à honra deJefus , Maria , e

Joíeph , e buícando huma cafa retirada do Paço

,

de que ío fabia a confidente defte occulto negocio,

dandolhe todos os dias a cada huma a fua efmoia,

em todos íe exercitava em finguíares ados de hu-

mildade , e caridade. Efle devoto obfequio da No-
vena do Natal continuou a Rainha íua fucceííc)ra

na Coroa, e na virtude , exercitando-íe nos meímos
a61:os de caridade , e na mefma forma

, que o prati-

cava a Rainha D.Maria Sofia, a qual efpeculan-

do , fe por ventura as taes peíFoas erao mais neceí-

fitadas , lhe mandava remediar a lua cafa
,
reparan-

dolhe as faltas
,
que padeciaÕ , e íêus filhos. No

diícuríb do anno , fem que procuraíTe tempo cer-

to , em nove feftas feiras, dava de comer a algumas

mulheres pobres, e honeílas , e juntamente efmolas

de dinheiro , e efta devoção repetia mais vezes. Aí^

fim
,
que tinha noticia de peíloa pobre particular,

íè mandava informar, e tanto, que lhe íègura.aõ a

neceíTidade , a mandava foccorrer com tudo o ^uq

lhe podia fer neceííàrio , veftindolhe a família , dan-

dolhe camas, e tudo o que foííè reparo contra a po-

breza
,
que padecia. Eftes ados heróicos de ver-

dadeira caridade, eraÕ o mayor cuidado da Rainha,

Tom. VII. Aaaaaii nao
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mõ recufan^o nenhuma occafiaõ, que íe lhe offe-

recia, de poder foccorrer a pobreza, o que fez com
hum coração pio j e onde ardia o amor do próxi-

mo, qual feria o que dedicava ao feu Deos , em
cujo temor , e máximas Chriílãas educava feus fi-

lhos , e a todos lhos oíFerecia ;
porque tanto

,
que

havia convalecido do parto , a primeira vez ,
que ía-

hia fora , era à Igreja de S. Roque , e aíTiíiindo à

Miíía, tanto, que o Sacerdote elevava aSacrofanta

Hoftia , tomava a Rainha olnfiuite nos braços , e o

oííerecia a Deos , e depois à protecção de S. Fran-

cifco Xavier , de quem foy efpecial devota. Em ob-

íèquio do Santo fundou o Collegio de Beja , que

dotou , e ornou com ricas dadivas. Teve por Con-

feííbr ao Padre Leopoldo Fuefes
,
Religiofo da Com-

panhia , Letrado , de animo cândido , e com exem-

plar modo de vida
,
que faleceo nefta Corte , e fou-

be taô bem a lingua Portugueza, que traduzio na

Latina o quinto Tomo dos Sermoens do Padre An-
tonio Vieira , e continuou outros ; e lhe fuccedeo

o Padre Miguel Dias , da meíina Companhia , de

que foy Provincial , Varaõ de grande litteratura , e

ce fmgular vida , e coílumes. Amou a Rainha mui-

to a Religião da Companhia ; e aíTim na criação de

íeus filhos, efcolhia para osenílnar, Padres da meí^

ma Religião , a qual experimentou da íua grande-

za , naõ fó honra , mas larga generofidade. Na6
eílimou menos os Padres da Cafa da Congregação

do Oratório de S. Filippe Neri, de que havia dão

Funda-
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Fundador o Venerável Padre Bartholomeu do

Quental , com quem teve grande trato , e com ou-

tros da meíma Cafa , infignes em virtudes , e letras,

que entaõ florecerao , com quem communicava o

íèu efpirito , e alguns eraô o inftrumento por onde

paflava o íegredo das fuás virtuofas obras de carida-

de , e de humil.iade
,
que temos referido : eraõ os

coftumes Tantos da Rainha , e aííim bufcava homens
virtuofos para fe adiantar na virtude , naõ lhe íêr-

vindo de embaraço a Real pompa da Mageftade,

para que deixaíTe de feguir huma vida fanta , e ver-

dadeiramente fanta
,
quando he exercitada na herói-

ca virtude da humildade.

Naõ íe efquecia a Rainha das obrigações do

B.eal eftado , em que Deos a havia poílo ; e aííím

confervou a fua Cafa com grande refpeito. Efíimou

muito a Nobreza , tratando as Senhoras com gran-

de benignidade , eícolhendo delias algumas , com
quem em honeílos divertimentos íe entretinha por

algum tempo , e em algumas occafioens. ElRey
feu marido a eftimou com grande veneração, como
quem obfervava as excellentes virtudes

, que nella

brilhavaõ , fazendo-a univerfalmente amada. E ella

correfpondia fanta , e extremofamente a ElRey íêu

eípofo de forte
,
que foy reciproco o refpeito , vi-

vendo em verdadeira unia5. Porém quando a Rai-

nha fe achava no mais florecente tempo da idade,

quan Jo menos fe podia efperar , íê vio quebrada a

Real uniaõ
j
porque de leves caufas lhe fobreveyo

huma
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huma furíoía eryfipela
, que lhe tomou o roRo , e

a cabeça , com lymptomas muito perigofos , a que

fe íêguio febre, fomnolencia , e delírios , a que os

Médicos cuidadofamente applicaraõ remédios pro-

Riemorías m.r. do Da- prios da doença. A Rainha, que era naturalmen-

2o' TomX'i& zpsl te pia , e muy devota , no quarto dia , naô fe fo-

brefaltando docorreyo da morte, quiz commungar
porViatico, o que íê participou aos Médicos

,
que

lhe pareceo , íe naô devia encontrar à devoção de

Sua Mageftade , ainda fuppoílo a queixa o na5 pe-

dir. Aviíòu-fe ao Cardeal de Souía, Capellaô môr,

e veyo o Santiííimo da Freguefia de Noííà Senhora

dos Martyres, Parochia , em que ficava o Paço da

Corte-Real. Concorreo por avifo toda a Corte ao

Paço, e tanto
,
que o Santiííimo havia de chegar,

ElRey , o Principe, e Infante D. Francifco , acom-

panhados de toda a Corte , baixou ao faugaõ , e de-

pois de o adorarem , foraõ atécima , onde na ante-

camera da Rainha eftava o Cardeal com Eftola , e

tomando o SantiíUmo da maô do Pároco , o levou

até o Altar
,
que eftava na camera da Rainha , e

depois de cumpridas as ceremonias do Ritual Ro-
mano , recebeo o Santiííimo Viatico com tanta pie-

dade
,
que naõ ío enterneceo , mas edificou a to-

dos, os que eííavaõ preíèntes. ElRey, o Princi-

pe , e o Infante
,
íeguidos de toda a Corte , acom-

panharão ao Santiííimo Sacramento até à Fregueíia

dos Martyres , e o Cardeal o levou até o pôr no Sa-

crário. Seguiraõ-fe vários fymptomas , com que

entrarão
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entrarão os Médicos em mayor cuidado; porque

logo
,
que a Rainha commungou , lhe fobreveyo

hum diilirio
,
que a naõ deixou capaz de poder fazer

Teílamento
;
porque com poucos intervallos naõ a

deixou na fua liberdade, o que fe íêguio nos dias da

doença até o ultimo da vida. Continuava a queixa

precipitadamente, augmentando-fe os funeílos fym-

ptomas, com grande faftio, e debilidade, e íèndo já

manifeílo o perigo , e naõ correfpondendo os remé-

dios temporaes às diligencias da medicina , íe recor-

reo aos da Igreja , dando-íêlhe o Sacramento da Ex-

trema-Unçaõ, que lhe adminiftrou o Cardeal , Ca-
pellãõ mòr , aíTiílido da Marqueza de Alamquer,

Camereira mòr , que compunha aquellas partes

,

que íê haviaõ de purificar com os Santos Óleos.

Na Camera aíliiliaõ as Damas , e Senhoras de Ho-
nor, o Duque Mordomo mor, e alguns Religio-

fos , como íè havia praticado ,
quando Sua Magef-

tade recebera o Viatico.

Tanto
,
que a Rainha entrou em mayor cui-

dado
,
começarão por ordem delRey muitas roga-

tivas a Deos particulares, a que fe íèguira5 as pu-

blicas. Naõ fe via na Cidade mais ,
que Prociílbens

por todas as ruas , levando as Imagens milagrofas de

humas para outras Igrejas. Na Sé eíleve por alguns

dias a do Santo Chriílo dos Paílbs. Era grande a

conílernaçaõ da Corte , e Povo , que todo pedia

com efficazes rogativas a Deos , a vida da Rainha.

Aífim ,
que recebeo a Unçaõ , fe recolheo ElRey

ao
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ao feu quarto , havendo até alli feito huma conti-

nua , e fina aíTiftencia , fem fe deixar perfuadir para

oíêu deícanço dos rogos dos íeus Criados, e Vaf-

fallos, naõ fó pelo perigo da enfermidade , mas

também porque ElRey em muitas noites fe naõ

deípio, e fomente fe encoftava por breviííimo tem-

po na meíma Camera , em que a Rainha eftava.

Finalmente no Paço da Corte-Real faleceo a 4 de

Agofto, em huma terça feira, às cinco horas e rneya

da tarde do anno de 1699 , trocando a Coroa tem»

poral, com huma morte fuave, pela immortaí
,
que

Deos tem preparado para os que o íabem feguir

,

como piamente fe deve crer da Rainha, que dei-

xando a todos fentidos , deixou também admirados

aos Religiofos
,
que lhe aíTiftirao. O Duque Mor-

domo môr , chamando aos Médicos para examina-

rem íè a Rainha havia efpirado , tanto
,
que o cer-

tificarão
,

foy com o Padre Sebaíliaô de Maga-
Ihacns, Confeííbr delRey , ao íèu quarto, a parti-

ciparlhe eíla funeíla noticia, ElRey a recebeo com
mágoa devida à fineza, com que amava a Rainha

3

mas com igual conílancia , chriftãamente íe confor-

mou , com o que Deos havia difpofto. A Marque-

za de Alamquer fua Camereira môr lhe cerrou os

olhos, e compofto o Real cadáver, foy veílido no

habito de S. Francifco , e metido no caixaô ,
que

mudado do Paço da Corte-Real para o do Force,

que eftava preparado
,
foy levado particularmente

fó com a fua familia j o Duque Mordomo môr

,

avifou
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aviíbu aos Veadores, que pegaíTèm no caixão , e o
levarão pelo paíTadiíTo da Corte-Real ao Paço do
Forte : diante do caixão hia huma Dama com a ve-

la em hum caftiçal , na mefma forma
,
que coftu-

mava alumiar à Rainha em vida 5 detraz hia a Ca-
mereira mor , Damas , e Senhoras da Corte , e che-

gando à cafa
,
que eftava toda guarnecida de télas

,

e huma Eça de quatro degraos
,
compoPia de tela

encarnada , comdocel fobre quatro balauftes, ferra-

dos da mefma téla, íecollocou o caixão íobre ella.

ChriRovaõ de Almada, que fazia o officio de Re-
poíleiro rr ôr , cobrio o caixão com hum pano de

téla rico franjado de ouro. No outro dia íe lhe ce-

lebrou o Officio na mefma cafa pelo Cardeal de

Souía
,
CapellaÕ mor , reveftido em Pontifical , af-

íiftido de toda a Capella Real , e no nm fe diíleraô

os quatro Refponlbs nos quatro cantos, pelos Bií^

pos do Algarve D. SimaÕ da Gama , de Leiria D.
Alvaro de Abranches , de Bona D. Fr. Pedro de

Foyos , e de Hypponia D. Fr. Antonio Botado.

Edava à porta da banda de fora, o Veador D.Jo-
íèph de Menezes fazendo o officio de Porteiro môrj

na caía immediata ao corpo havia oito Altares , e

no tranfito hum , e dez na íegunda cafa , em que

íèmpre íe eíliveraô dizendo Miííàs.

A's oito horas da noite o Príncipe, e o Infan-

te D. Francifco fahirao do Paço da Corte-Real pe-

lo paííàdiílo, e forao deitar agua benta à Rainha

fua mãy : hiaõ diante de Suas Altezas Fernaõ de

Tom. VII. Bbbbb Soufa,
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Soiifa , Vedor da Cafa delRey feu pay , e D.Lou-
renço de Almada , feu Meílre-Salla , com íuas in-

ílgnias , hum Moço Fidalgo alumiando com a véla

em hum caftiçal , e detraz de Suas Altezas o Conde

de Vianna, Gentil-homem da Camera delRey , e

feu ERribeiro môr. Tanto
,
que chegarão Suas

Altezas à porta da cafa, em que eftava a Rainha,

o Moço Fidalgo deu a véla a Manoel Ferreira Re-
bello , Porteiro da Camera , de cuja maõ a tornou

a tomar depois para acompanhar a Suas Altezas.

Tanto, que o Principe, e Infante entrarão na caía,

onde eftava o Real cadáver da Rainha fua mãy

,

lhe fizeraõ a devida cortezia , e tanto
,
que chega-

rão à ilharga do caixão , outra , e a ultima junto do

Altar : puzerao-íe de joelhos ft'm almofadas , e de-

pois de huma breve oração , difíè o Cardeal , Ca*

pellaõ môr , o Pvefponfo em voz baixa , e deitou a

agua benta. O RepoReiro môr tirou o prato, em
que eftava a Coroa fobre huma almofada ,

que deu

ao Repodeiro menor Joaõ de Leiros , e fobindo

acima, acompanhado domefmojoaõ de Leiros, ti-

rou o pano , e pegarão no caixão o Marquez de Ni-

za D. Francifco Balthafar da Gama , o Marquez de

Fontes Rodrigo Annes de Sá , o de Alegrete Ma-
noel Telles da Sylva, o Conde de Atalaya D. Luiz

Manoel, o Conde de Alvor Francifco de Távora,

o Conde de S. Vicente Miguel Carlos de Távora,

o Monteiro môr Garcia de Mello , e D. Francifco

de Soufa, Capitão da Guarda Alemãa , e detraz do

caixão
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caixaõ hia o Príncipe , e o Infante : eílavaÕ eíperan-

do quarenta Moços da Camera com tochas accefas

em duas alas
,
que acompanharaÕ o caixaõ j e aííim

baixaraÕ até o pateo da Capella , e pofto elle na li-

teira , a cobrio o Repofleiro môr com hum pano

de borcado rico franjado de ouro. E começando a

andar a liteira , o Principe , e o Infante fizeraõ a re-

verencia devida à Rainha íua may , e quando hia

íàindo pela porta do pateo , fizera5 outra , e pondo

os chapeos na cabeça ,
porque até alli eftiveraõ deí-

cobcrtos , voltarão para cima , alumeados íómente

com a vela
,
que levava o Moço Fidalgo , e acom-

panhados dos mefmos Officiaes da Cafa , e de huma
Efquadra da Guarda.

Marchava o Enterro, íahindo da porta da Ca-

pella ao Terreiro do Paço até S. Vicente de Fora,

por onde eftavaõ em duas alas a Infantaria , e entre

ellas todas as Religioens , e Clero da Cidade com
velas acceías. Hia 5 em primeiro lugar os Portei-

ros da Cana a cavallo , como todos os mais
,
logo

os Corregedores do Crime da Corte , a que íè fe-

guiaÔ todos os Grandes , e Officiaes da Caía del-

Rey em duas alas , os primeiros à maô direita , e

da eíquerda os outros , íèm infignias. Dos Officiaes

da Cafa da Rainha levavaõ as íuas iníignias aquel-

les, que as coílumaõ ufar. Seguia-íe depois a Cruz

da Capella Real com os Capellaens com fobrepeli-

zes, e tochas accefas em duas alas : entaõ a liteira,

em que hia o corpo da Rainha entre quarenta Mo-
Tom.VII. Bbbbb ii ços
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ços da Camera a pé com tochas accefas. O Du-
que Mordomo mor , hia com fua infignia diante

da liteira , atraz o Veador D. Lourenço de Lencaf-

tre ,
que fazia o officio de Eílribeiro mor, no lugar,

que lhe tocava , e no Teu o Capitão da Guarda Keal

D. Filippe deSoufa. Seguia-íe o coche derefpeito,

coberto com hum rico pano de téla encarnado fran-

jado de ouro , tirado por feis cavallos bayos , e os

Moços da Eftribeira no feu lugar , as Companhias

das Guardas cobrindo o Eftado , os Tenentes da

Guarda, eEliribeiros, tudo em grande ordem. Che-

gou o Enterro ao Adro de S. Vicente, onde o Pro-

vedor da Irmandade da Miíericordia o Marquez das

Minas nomeou as pefíbas , que haviaõ de pegar no

Efquife , como he coftume , e entrando na Igreja

ellava a Communidade em duas alas defde a porta

até o cruzeiro, em que eílava a Eça, onde a Irman-

dade poz o caixão j e depois do Refponfo cantado

pela Capella , aíTiftindo o Cardeal
,
Capellaõ mor

,

reveílido de Pontifical
,
íêguio-íe o outro Refpon-

íb dos Religiofos da mefma Cafa , e o ultimo dos

Capellaens da Miíericordia. Acabadas as ceremo-

nias
, que determina o Ritual Romano em íeme-

Ihantes caíbs
,
pegarão no caixaô os mefmos , que

o haviaô feito no Paço ; e íèndo o caixa5 , em que

eftava o corpo , metido em outro , também forrado

por dentro , e por fora de téla encarnada , o fechou

Lourenço Pires de Carvalho , Provedor das Obras

do Paço ; officio
,
que íervia por íêu fobrinho Gon-

çalo
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çalo Joíeph Carvalho , e deu as chaves ao Duque
Mordomo mor, e íe fez a entrega do corpo da Rai-

nha , na forma coílumada , ao Prior do Convento
de S. Vicente D. Antonio de Santa Helena

,
que

fe obrigou em íeu nome , e de feus fucceííbres , ao

entregar , ou os oííbs. Collocado o caixão na Eça,
que eftava preparada da parte doEuangelho , o Re-
poíleiro mor lhe lançou hum pano deborcado, guar-

necido de franjas de ouro , e depois lhe poz a Co-
roa Real fobre huma almofada. Neíle meímo dia

6 de Agofto cumpria a Rainha trinta etres annos,

e no mefmo mez de Agofto fe celebrava com con-

tentamento a memoria da fua chegada a eíle Rey-
no , de que foy univerfalmente amada. Era a Rai-

nha fermoía , de corpo alto , e delgada , airoíà , e

com natural Mageftade nas funções publicas, bran-

ca , e loura , olhos verdes , e fermoíbs , com muita

viveza. Em ta5 fíngulares dotes da natureza, era

ainda mais brilhante a virtude , em que íempre íè

exercitou com muita devoção, e deíèjando, que a

fua família fe empregaííè em íemelhantes obras , e

lograííè os frutos dos theíburos da Igreja , e para

que todos pudeílem coníeguir eíle bem ,
alcançou

do Summo Pontifice Innocencio XII. hum Breve

paííàdo a 4 de Setembro do anno de 1698 , em que

lhe concedeo Indulgência plenária huma vez cada

mez
,
para todas as peíToas domefticas da fua Real

Caía , a qual íe ganharia no Domingo , que ella aí^

finaílè de cada mez , vifitando o feu Oratório , ou

Capella
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Capella privada. Depois o mefmo Papa por outro

Breve paíTado a 4 de Outubro do referido anno lhe

concedeo para o mefmo Oratório
,
que todas as

peííòas de hum , e outro íèxo ,
que aàualmente a

íêrviííèm , e naÕ coftumavaõ íahir fora
,
pudeííèm

ganhar certas Indulgências , vifitando o Oratório

do feu Paço , fua coftumada morada , em aquelles

dias , em que as poderiaõ ganhar , íe vifitaílem al-

gumas Igrejas da Cidade , a que eraÕ concedidas
5

de forte , que quaíí todos aquelles Jubileos , conce-

didos a diverías Igrejas da Cidade , lhe concedeo o
Papa ao íèu Oratório

,
para ella , e toda a fua famí-

lia, o que ainda hoje íê pratica
j
porque a Rainha

fua fucceííbra na Coroa , o foy nas virtudes
,
para íè

exercitar em todas , com tanta piedade , como uni-

verfal edificação 5 e aílím quiz também ,
que os do-

mefticos da fua Real familia gozaíiem dos inextin-

guíveis , e inexauriveis thefouros da Santa Madre
Igreja. Padeceo a Rainha diverfas moleftias , pe-

las quaes os Médicos lhe prohibiaõ a abftinencia

,

e o ufo de comer peixe : porém a fua efcrupuloíâ

confciencia , naõ fatisfeita do íêu parecer , recorreo

ao Santo Padre Innocencio XI. que por hum Bre-^

ve paííado a 29 de Novembro de 1687 lhe conce-

deo , a faculdade de comer carne em todos os dias

prohibidos pela Igreja
,
exceptuando fomente , em

memoria da Paixaô donoííb Redemptor , a femana

Santa
, que ella paílàva em íantos exercícios 5

por-

que com coração devoto amava a Deos , e ao pró-

ximo,
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ximo , exercitando-íe em ados de verdadeira humil-

dade , fendo a compaixão dos pobres huma viva

chamma , em que o feu piedofo coração ardia. De
obras taô gratas a Deos, piamente le deve crer,

que lhe íeguraraÕ huma eternidade glorioía. Deí^

ta Real uniaõ nafcerao os filhos feguintes:

19 O Príncipe D. Joaõ, nafceo em huma fe-

gunda feira 50 de Agoílo do anno de 1688 aslete

horas da manhãa. Foy celebrado com univeríàl

contentamento o naícimento defte taÔ defejado

Príncipe pela Corte
,
que concorrendo toda ao Pa-

ço , no outro dia baixou ElRey à Capella acompa-

nhado dos Grandes, Fidalgos, emais Nobreza, on-

de íê cantou o Te Deum com grande íblemnidade
,

e depois de elle acabado, e a Mifià
,
pregou Dom

Luiz de Soufa
,
Arcebifpo Primaz , do Coníelho de

Eftado , com geral applauío
j
porque pelo feu gran-

de talento , letras , e diícriçaõ , era também geral-

mente venerado
; ElRey efteve debaixo da corti-

na, eaíTiPâo o Cardeal de Lencaftre, o Núncio do
Papa , e o Embaixador de França. ElRey por hum
Decreto mandou fokar osprezos, que eflavaô em
termos de íêmelhante graça 5 naÕ houve Tribunaes

por tres dias , e em todos elles houve luminárias , e

repiques em toda a Cidade. Tanto
,
que o Prínci-

pe nafceo, foraõ asCommunidades todas com Cruz
à Capella Real a cantar o Te Deum em acçaõ de

graças pela felicidade de Deos nos dar hum Prín-

cipe , e pelo bom fucceíTo da Pvainha. Deípacha-

raô-íè
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raõ-íê Expreílòs com a noticia para Heidelberg ao

Eleitor leu avô
,
para a Rainha de Caftella fua tia

,

e para a Rainha da Graa Bretanha. Porém todos

eftes alvoroços fe trocarão depois em hum temor,

e cuidado
j
porque no terceiro dia fe defcobriraõ no

Principe algumas puftulas na cabeça , que íè lhe ef-

palharaÔ pelo corpo. O que deu motivo à Catho-

lica piedade da Rainha querer, que logo bautizaí^

íem o Príncipe: porém os Médicos reíolveraõ, que

naô havia entaÔ perigo , o qual fe lhe conheceo paf-

íàdos mais alguns dias , de íbrte
,
que na noite de

hiima fegunda feira 15 de Setembro recebeo o fa-

grado Bautifmo particularmente em huma cafa im-

mediata à Camera da Rainha
,
que íè preparou

com a grande preííii
,
que era preciíb para o Bautif-

mo , que lhe conferio o Arcebifpo de Lisboa , Ca-

pellaõ môr , Luiz de Souíà , fendo íêu Padrinho o

Eleitor Palatino, cuja procuração teve o Cardeal

de Lencaftre
, Inquifidor Geral , e Madrinha a In-

fanta D. Ifabel Luiza Jofefa , fua meya irmãa. A
Rainha aííiftio , e porque fe achava fraca , íè aííèn-

tou, eflando preíèntes os Officiaes da fua Cafa, as

Camereiras mores da Rainha, e Infanta, as Donas

de Honor, e Damas; efuppoílo feachavaõ muitos

grandes Senhores , e Fidalgos na cafa de fora , naô

entrarão neíla mais peílbas, que as referidas. Houve
Prociífaô de graças, que fahio da Sé a S. Domin-
gos j e no tempo, que fe preparava6 diverfas feftas

para fe celebrar o feu naícimento , entre as quaes

efta-
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eftavaÕ deílinados Touros, em que haviaõ de tou.

rear os Condes de Aveiras , Avintes , e Moníanto,

fuccedeo trocaríe todo o contentamento em diííli-

bor , por falecer o Príncipe a 17 de Setembro em
huma Tefta feira às íete horas y e com taõ poucos

dias de vica íbbio felizmente a gozar na Bemaven-

turança eternos annos.

Foy o Real cadáver do Príncipe metido em
hum caixão de borcado carmefim com huma Cruz
de borcado branco, e pofto na Tribuna da Rainha,

armada toda de télas, íobre hum eftrado alto, guar-

necido de veludo encarnado, e gaíoens de ouro, e

no topo hum Altar com Cruz , e velas , e com qua-

tro tochas , e defta forte efperou o corpo do Prin-

cipe em quanto Te preparou a cafa aonde íe havia

pôr em publico , eílando íempre aíTiílido das Se-

nhoras de Honor, Damas da Rainha, e da Senhora

Infanta, a qual querendo também aíTiílirlhe, lho im-

pedirão , e íè recolheo ao íêu quarto. No outro

dia paflaraõ ao Príncipe para a cafa , em que fe ha-

via de pôr em publico , e foy levado o caixaô pelo

Duque Mordomo mòr; o Baraõ Conde de Oriola,

o Conde de S. Lourenço , Veadores da Rainha , e

D. Franciíco Mafcarenhas , íèu Eílribeiro mor. O
Conde da Caftanheira fczia o officio de Repoílei-

ro môr. E aífim foy levado a huma falia grande,

que nomcavaõ áQConfclho de Edado^ que fe via ar-

mada de télas brancas , com hum Altar no topo , e

nomeyo, em hum grandí eílrado, íe via a Eça com
Tom. Vil. Ccccc tres
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tres degraos , em que fe poz o caixão coberto com
hum pano rico de léla encarnada , debaixo de hum
docel de borcado

,
fufpendido de quatro pilares co-

bei tos da mefma tela , e no ultimo degrao em hum
prato dourado huma almofada, em que eílava aCo-
roa do Principe.

A's fete horas da noite , eftando aíTiftido de

toda a Corte , fe reveftio de Pontifical o Arcebiípo

Capellaô môr. Entrou a Capella com Cruz le-

vantada , e os Capellaens com tochas, e depois de

íe fazer , o que ordena o Ritual , e o Arcebiípo di-

zer a Oração , entrou ElRey acompanhado dos

Grandes , e Officiaes da Caía Real : fez oração ao

Altar íem íe lhe pôr almofada , e quando íè levan.

tou , o Capellaô môr lançou a agua benta , e apar-

tando-íè ElRey para aparte doEuangelho, o Con-

de da Caftanheira tirou o pano
,
que cobria o cai-

xão , e pegando nelle os Marquezes de Arronches,

e Alegrete , os Condes de Val de Reys , e Ericei-

ra , todos do Confelho de Eílado , o levarão até o

pateo da Capella , rodeado de quarenta Moços da

Camera com tochas acceíàs. ElPvey hia detraz

em alguma diílancia
,
acompanhado do Conde de

Santa Cruz , feu Mordomo môr, do Marquez de

Marialva , Gentil-homem da Camera de íêmana, e

D. Joíeph de Menezes , íêu Eflribeiro môr , e hum
Moço Fidalgo

,
que o alumiou com a véla. Dom

Franciíco Mafcarenhas, Eílribeiro môr da Rainha,

abrio a liteira, e o Conde da Caílanheira ,
que íer-

via
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via de Repoíleiro mor , lhe lançou hum pano de

téla encarnado franjado de ouro, que a cobria to-

da , a qual cercava a guarda dos Archeiros , e mon-
tado a Cavallo o Duque Mordomo mor , e o Eí^

tribeiro môr da Rainha , tomarão os íeus lugares
,

e na meíma forma osCapitaens da Guarda D. Filip-

pe de Souía , e o Conde de Pombeiro , e os Gran-

des , e Officiaes da Cafa deiRey , e da Rainha , na

forma
,
que já temos referido , e praíicando-íe tu-

do o mais conforme o ufo do Ceremonial dos En-

terros Reaes
,

foy levado ao Morteiro de S. Vi-

cente de Fora. Abrio o Duque o caixaô , em que

pegarão os meímos Coníelheiros de Eftaáo , e fe fez

a entrega ao Prior do Convento , e íe collocou na

Capella môr o caixão em huma Eça , coberta com
hum grande pano de téla encarnado franjado de ou-

ro.

19 Elrey Dom JoaÕ V. que ferá glorioíb af-

íiimpto do Capitulo VI.

19 O Infante D. Francisco , de quem fa-

remos menção no Capitulo XIII.

19 O Infante D. Antonio, como íe verá

no Capitulo XIV.
19 O Infante D. Manoel, de quem fare-

mos menção no Capitulo XV.
19 A Infanta D. Theresa , como diremos

no Capitulo XVI.
19 A Infanta D. Francisca, de quem tra-

tamos no Capitulo XVII.
Tom.VII. Ccccc ii Teve
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Teve ElRey D. Pedro fora do Matrimonio

,

os filhos íeguintes:

19 A Senhora D. Luiza, de quem fe trata-

rá no Capitulo XVIII.

19 O Senhor D. Miguel, que occupará o

Capitulo XIX.

1 9 O Senhor D. Joseph , como íe verá no

Capitulo XX.

A Rainha
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A
jjCcIdtvaçdS delRey D. Joaó IV.

como foy executada , e por

(juem, 8i, efe^. Que prodí-

gio levio no dia delia nalrragem
de prata de Chrifto Crucificado

,

pi. Que maravilhas fe viraó nos

Cidadãos, 92 , cTeg.

Aguiar (Marquezadode) quando foy

creado , e a quem conferido ,217.
Ajudantes das Ordens delRey D. Pe-

dro II. na Campanha, quem fo-

raó, 549.
Ayo dciKey D. Affonfo Ví. quem

foy , 4 1 i

,

D. Affonfo VI. Rey de Portugal

,

quando nafceo , e como fe lhe ad-

miniftrou o Sacramenio do Bau-
tifmo , ^ ;9 , e feg. Quando foy

jurado íuccefTor da Coroa , 340,
Quando foy acclamado Rey de
Portugal , e como fe celebrou efte

afto , 341, efeg. Quem foy feu

AyOjcMellre, 344, e feg. Co-
mo feftejou a vitoria das linhas de

Elvas, 348. Quando lhe ordenou

a Rainha a fua Cafa , e que Fidal-

gos nomeou para o íervirem
, 363.

Porque caufa lhe qiiiz largar a Rai-

nha o governo do Reyno , e que
fe palTou neíte cafo, 364, e fe*;.

Como lhe apartarão do feu lado

algumas peflbas , que Iheeraópre-

judiciacs, 367,6 feg. Como fe

lhe participou , e ouvio cfta noti-

cia, 369. Porque caufa fe retirou

para Alcantara , e que peffoas o
acompanharão, 369, e feg. Q^^e

refoluçeó tomou a Rainha defta ac-

çaõ, 370, Como lhe rcfpondco

em huma Carta , que fe tranfcreve,

572. Que Confelheiros deEílado

fez de novo. Ibid. e feg. Como fe

fez o adio da entrega do governo

do Reyno , 374 , e íeg. Que Fi-

dalgos mandou retirar da Corte , e

que pefToas mandou vir para ella,

376. Como feítejou a vitoria da

batalha do Ameixial, 380, e feg.

E a de Montes Claros, 386. Foy o
feu Reynado feliz nas Cíimpanhar,

383,6 3 87. Com quem cafou ,

e dc que condições fe formou o
Tratado matrimonial

, 3 89 , e feg.

6420, e feg. Com que grandeza

foy conduzir a Rainha , 394, e

feg. Aonde receberão as benções,

396. Que defgoftos deu logo à

Rainha, 397. Com que magnifi-

cência , c quando fez , e a Rainha

a fua entrada publica em Lisboa

}

398,efcg. Que feitas houve nef-

ta occafiíó , 400 , e feg. Porque
caufa dimitio o governo do Rey-
no ,403. Quando faleceo, eque
prodigios fe afRrma experimentara

antes da morte, 405. Aonde jaz,

406, Refere-íe o íeu caradler , vir-

tudes f
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tudes I e acções politicas, 406, e

íeg. Fundou na Villa de Santarém

o Mofteiro de NoíTa Senhora da

Piedade , 407. Que Títulos creou

de novo , 40y. Que Otficiacs te ve

a fua Cafa , e Reyno ,412, e feg.

Albuquerque ( Mathias de ) porque
cauía foy prezo , c para onde con-
duzido, Como foy folto , e

oquedilTe aEIRey, 164. Quan-
do foy outra vez General donoílo
Exercito, 180. Com que valor

le portou na batalha dc Montijo

,

185. Que premio teve pelo bom
fucceíTo da vitoria ,187.

Albuquerque ( Praça de ) com que
condições a queriaó entregar os

Caftelhanos, 592. Como fe ren-

deo. Ibid. e 59 5, Quando foy ref-

tituida , 594.
Alcantara ( Villa de ) com que capi-

tulações foy rendida , c que defpo-

jo tirou o noíTo exercito, 625,6
feg.

Alconchel (Villa de) por quem foy

conquiíèada, 181.

Aljcres mores delRey Dom ]oaó IV»

quem foraó ,226.— dclRey D. Affonfo VI.417.— deiRey D. Pedro II. 7 1
7.

Alferes mor do Reyno ; porque caufa

fc deu cfte cargo a Luiz Cefar de

Menezes, 575.
Almada ( joaõ de) de Mello , por-

que motivo perdeo o juizo, e quan-

do fe lhe - ílituio , 680f
Almeida ( D. Miguel de ) Conde de

Abrantes, com que valor fe portou

no afto da acclamaçaó delRey D.

Joaõ IV. 84. Foy o primeiro, que
jurou no a£Ío do levantamento del-

UeyD. Afí;)nro Vf.
Almeida ( D. Pedro de ) Veador da

Caía R>.-al , com que formalidade

vifitou . 0 Embaixador de Inglater-

ra
, í^^.

Almeida. Vcja-fe AJJumar.

Almirante de Cartel la , que motivo
leve para íe refugiar cm Portugal,

512. Que competências, e lances

teve com o Embaixador do Impé-
rio, 51 ^< Com que formalidade

teve audiência dclKey D. Pedro ,

e mais peíloas Reaes, 514,6 feg.

Declarando- fe parcial dos inteief-

fes do Emperador Leopoldo , co-

mo fe procedeo em Caltella con-

tra ã fua peíToa , e bens , 515:.

Quando, e aonde faleceo , 596.
Almirantes do Reyno no tempo del-

Rey D. Affbnfo VI. quem íoraô f

4 '9.— delRey D. Joaõ IV. 2 ? i.— delRey D. Pedro II. 7 i 5-.

Alqueira ( Villa de ) ou Puebla de
úuíman, por quem foy tomada,
e faqueada , 55 7.

Aluor ( Conie de ) deftruío a El-

Rey de Dongo , ou das Pedras y

67f.
Ameixial. Defcrcve-fe a vitoria, que

alcançarão asnoíTas armas ncíte fi-

lio, ? 79 >c feg.

Angola ( Reyno de ) quando , e por

quem foy rcftaurado , 188.

Apofentadores mores delRey U. Af-

fonío VI. quem foraó , 4 > 4^— delRey D. Joaõ iV. 227.— delRey D. Pedro II. 7 1 o, e 7 1
5^.

Armada , que conduzio a Inglaterra a

Rainha D. Catharina , de que naos

conftava , e de que lotação eraõ ,

29H.
Armada de França unida com a Por-

tugueza , com que defignio íahi-

raõ de Lisboa , 1 66. Qual feguio

também a de Holland-:. Ibid.

Armada Francexa.Wç]z-k Chartenau,

Armada Portnguez^ , que expedições

fez contra a doi Parlamentarios ,

I 92.

Armada PortugueT^ , que hia condu-

zir o Duque de Saboya , de que

naoj conííàva , e quem era o Ge-
neral ,



neral, e Governadores delia, 475,
cíeg- Quando fahio de Lisboa; e

porque caufa voltou íem o Du-
que, 47 7.

Armeiroi wôres delRey Dom Affonlo
VI. quem eraó,4l(í.— delHey D, JoaóIV. 2 2f).— delUey L), [-"cdro II. 7 í o , e 7 1 4.

Arrd^aõ (Príncipe de) que mercês lhe

íczElKcy D. joaólV.i2 2.

Aruore da afcendencia dclRey Car-
los II. de Inglaterra

j 5 ? 7.

da Rainha D. Luiza , 2 6 r,— da Rainha D. Maria tranciíca de
Saboya , 42 7^,

•— da Rainha Dona Maria Sofia de
Neoburg

, 7(5 1.

Affeca ( Viícondado de ) por quem
foy crcado, c aquém conferido,

412.
Ajjumar ( Conde de ") D. Joaó de Al-

meida , foy nomeado para afliftir

a EIRey Carlos III. 5 5 7. E Capi-
tão das guardas de Corpus delRey
D. Pedro II, 54p, Foy Embaixa-
dor ao dito Rey , c deu a lua en-

trada no mar com a formalidade,

que fe refere , 602 , e feg.

Atalaya C Conde de ) D. Luiz Ma-
noel de Távora

, quando , e aonde
faIcceo,6i7. Foy Embaixador a

Saboya , e que luccefTo teve na re-

tirada, 692. Porque caufa o vi fi-

tou o Príncipe Regente D. Pedro.

Ibid.
_

Atouguia C Conde íTa de) com que
conftancia concorreo para a accla-

maçaó delRey D. Joaó IV. 8?.
Audiências , com que difvello as da-

va EIRey D. Fedro lí. e como aos

Sacerdotes , 666.
Audiências certas , em que dias as de-

terminou EIRey D. Joaó IV. 196»

notáveis, 66 ^

B
Cidade de) por quem

loy fitiada , e porque caufa Ic re-

tirou onofTo Exercito, 607.
Bahia ( Bifpado da) quando foy ere»

€to em Arccbifpado, 678.
Baraô da Ilha Grande ^ quem foy,

e quando fccreou tila dignidade >

412.
Barbacena ( Vifcondado de ) quando

fuy creado, e aquém conferido

y

41 1.

Barcarrota ( Praça de ) por quem foy

rendida , e com que capitulações

,

558. Em que dia foy outra vez

conquiftada ,628.
Barcelona (Cidade de) quando , e

por quem foy rendida , 609,
Barros ( Luiz Pereira de ) Contador

da Fazenda
, participou a EIRey D«

Joaó IV. a conjuração , que fe fa-

zia contra a fua Realpelíoa, 154.
Que premio teve. Ibid*

Batauúle ( O Baraó de ) Embaixa-
dor de Caílclla

, que lugares teve,

quando entrou em Lisboa, efeza
lua entrada publica

, 467. Quan-
do faleceo, <Í79.

Bay ( O Marquez de ) por quem foy

refTachado intentando foccorrer a

Cidade de Xcres de los Cavalleros j

627.
Béja ( Ducado de) quando foy re-

novado , e a quem conferido, ^\(^.

S. Bernardo ( Religiofos de ) quando
lhe foraó reftituidas asfuas rendas,

e o cargo deEímoler mor, 205,
efeg.

Berw ick^ ( Duque dc ) Marichal de
França , que hcfiiiidadcs fez nas

nofias Províncias 1 <5i. Como, e

por quem foy dilíípado no cho-
que de BroíTas , 614 , e feg. Qie
tc z ía Lendo do rendimento da Prao

ça de Alcançara, 62 8t Que quíz

fazer
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fazer aos moradores de Placencia

,

<5 2 9. fara onde íc retirou do nof-

fo Exercito. Ibid. Porque caufa

defamparou o campo de Bazzaga-

na, e que marchas fez, 650, c

feg. Porque razaõ naó atacou o
nolTo Exercito , 648 , e feg.

Bijm ( O Príncipe de) por quem foy

reduzido à Fc, e aonde fe Ihccon-

ferio o Sacramento doBautilmo,

670, eíeg.

Bífpos nomeados para as Cathedraes

do Reyno pelo Príncipe Regente,
quem toraó,4f58.

Bourbon ( Antonio de ) Duque de

Vandome , e Rey de Navarra,

quando nafceo, e com quem foy

caiado, 42 5. Quando faleceo , e

que afcendtncia , e úciccnJencia

ícve. ibid.

Bourbon ( Antonio de ) Duque de
Vandome, feu nafci mento , çafa-

mento, e morte, ^^7. Que Jef-

cendencia , e afcendencia teve. Ibid.

Branco (Antonio de Freiras) com que
negociação foy a Heidelbcrg 5481'

Brojjas (Villa de) como, e por quem
toy faqueada, (5 14, e feg.

c
CAhral (Fernaó) foy Chanceller

mor do Reyno , 161.
Cúàa-vcl ( Ducado de ) qumdo

foy creado , e a quem conferido ,

»
« 7-.

Ctvv.ereiras mores fempre tem almo-
fada ainda quenaófejaó Marque-
zas, 732,

Camereirai r)iòrcs àx Rainha D, Luiza,

quem foruc ,25^,6 ícg.

Camerciro viór
y quando jirincipiou a

naó ter "fercicio efte carj^o, 707,
C.v)Krciroy Mores dJRey D. Aftonfo

\'f. incm fora 5 ,412.
d;!?.cyajoaólV. 22^

— delRey D. Pedro H. 7c f.
Canas ( Jogo de ) com que grande-

za íe ceitbrou na occafiaó do caía-

mento dos Duques de Bragança,

^6, Com que magnificência o hou-

ve no temi.)0 do cafamenio dclKey

D. AíTonfo VI. 400 , e leg.

Capecelatro ( D. Dommgos ) Envia-

do de Caltella , que atentado com-
metteo em Lisboa , 521. Que de-

monltraçóes tez ElKcy D. Pedro

,

ecoino fe retirou o dito Enviado
para Badajoz ,521, e leg,

Captllaens ntôres delRey D, Affonfo

Vi. quem foraó ,417.— delKcy Dom Joaó iV. quem era

,

224. Quando faleceo. Ibid.

delRey D.Pedro il. 708 ,6715,
Capitasns da guarda deiRey D. Af-

fonfo Vit quem foraó, 415,6
feg.— delRey D. Joaó IV. 227.
deklcy D. Pedro II. 7 10,071 f.

Capitaeus mores duoQinstes nuRey-
nado de D. Affonío Ví. quetr. io-

raó,4i7 ,efeg.— no tempo delRey Dom JoaõiV.

2?I.
Carlos II. Rey de Caftelia , quando

faleceo , e quem chamou para leu

fucceíTor, fo^.
Carlos III. Rey de Caílella ,com que

formalidade vifitou a Rainha D.

Catharina, ;?o,efeg. Quando
Í jv accktnado Rey de Heípanlia ,

e quando chegou a Lisboa , 52 ^ ,

c íeg. Por quem o mandou corte-

jar EiRey D. Pedro ,525. Ccmo
recebeo a vifita , que lhe fez abor-

do o dito Rey , c como foy condu-

zido ao Paço
5 5^1 , e feg. Aonde

o foraó eíperar o Príncipe, e In-

faritcã, 5^2. Como foy feftejaJa

a fu.i entrada
, 5^4. Como fe vi fi-

tava com ElRey D.Pedro, 5?<íi

e feg. Como era fervido na mcfa ,

558, s íeg. Quanto importava ca-

da



das coufas notáveis.

' da mez a defpeza , que fazia , 5-40.

Que ^)reiente Ihs mandou ElKey
Dt Pedro , e como o eltimou, 540,
c leg. Que ellimaçaõ dus pie-

fcnccs , ijue lhe manxiaraó o Prínci-

pe, e Infantes, 54 ít Goítio ic pie-

parou para lahir em publico a ca-

valio , e cm que dia oteZj 542.
Que donativo lhe mandou a. Kcy
D. Pedro , 54 5. Como telttjou , e

a (ua tamiiia ob annus do duo Kcy,

544 , e leg. Em que dia paruo pa-

ia a Província da Beira, e como
toy recebido cm Santartm , jjy.
Quando chegou a Coimbra , c co-

mo o elperavaõ
, 565,6 leg. E na

Cidade ua Guarda, 567. Como
aliikio aos Cuniclho:» oe Guerra,

que íe fizeraó no noflo Exercito

,

570, c leg. tmque chcguu a

bekm, ccomotoy cuinpnmtnta-

575. Porque niOiivo toy pa-

ra Catalunha , e que oblcquio lhe

fez o Piincipc, c InUntcs , 600.

Quando chegou a Barcelona, 6 c 5.

Aonde tezaiknto, c que mandou
pedir a EiRty D. Pedro , 609 , e

leg. Quando , c como tcz a lU i (.n-

trada publica em Çaragoça , 644.
Quando chegou ao noito Exercito,

eque operações tez cfte, 646 , e

feg.

Ca,r\D% II. Rey de Inglaterra , com
quem cafou , e de que artigos le

toimou o Trcr.ijo mAtrimonial,

286 , e fee- Via lo vificar a Rai-

nha , confirmou a p.-.-hrcncia ao

nolT» Embaixador, 505. Que be-

neíicio te? por intervenção da Rai-

nha aos Catholicos de Inglaterra ,

3 1 5. Por itticacia da dita . bjurou

a htreíia , e quando faisceo, ^22.
A \rvore da (\\\ afcenJtncia , ^ ; 7.

Cafcaes ( IVíarq ipz de ^ D. I.uiz Al-

vares de CaR'*-» , Frnhaixador a

Françí , q-ie eílim^Çín mereceo a

ElRíV !-uiz XIV. e à Carte ,68/.

Cafcaes ( Marquezado de ) quando
íoy creado , e a quem contendo ,

CaJUlb- Branco ( DomFrantifco de)
lendo mortalmente fendo , como
recobrou alaúde, e quando tale-

ceo ,17?.
CajieUo- Melhor ( O Conde de ) que

cinpreza intentou tazti, 169. Sen-

do revelada , que trabalhes
f
ade»

ceo , e como le reítituio a Portu-
gal , i-o, eftg.

CaJtelb.Aítlhor ( O Conde de ) Luiz
de Valconcellos e Sou. a , cum que
valor defcndco a innoccncia dé Rai^
nha D. Cathanna , e com j lho re-

munerou , 5 I ElKcy l^. fíon-

lo Vi. .he f.niregou o gov trno do
Kcyno, e o fez El(:rivaó da Puri-

dade com as preeminências
, qvie fe

rttcrem ,377. Porque cauía !c au-

fentoudo Rcyno, e em que Core s

aíMto, 40? , e feg. Como le fez

arbitro do governo de Por u^al

,

456, Qu. rendo congrífíaríc tom
o Infante D. Pedro , qu: conferen-
cia teve com elle , 441. Poique
caufa mandou arin ir o Paço com
novas gua-das , 446. Como o fen-

lio o Infante D. Pedro , e que de-

TàionRraçao fez , 447. Como fe

aufentou do Rcyno, equ^ndj ie

riftituio a eile , 454 , e íeg. e 3 2 5,

D.Catharwa , Kainha de Inglaterra ,

quando nafceo, e quem foy feu

Padrinho, 282. Qne do.-ç ó lha

fez EiRey leu pay
, 283 , e feg.

Com quem fe ajulloa o leu caU-

mcnto 5 e de que artigos fe formou

o Tratado ,286,6 feg. Como to/

fcftejada efba alliança, içt. Qj3
pielToas a acompanharão na jorni*

da , ecomo toy a defpedida , 2 94»
e fe?. Qiie Damas levou, 297,
Qjando cheirou a Prcft'"mcuth,

aonde avifitou EiRey feueípcfo,

50 £ , ef;g. Q:_i '.n :lo, e aonde fe
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celebrou ocafamento, ?o4. Qiie

aftabilid ide praticou na vifiia
,
que

ft2 à Riiiiha viuva de França

,

^07. Quando, c com que mag»
niHcencid Itz a (ua tntrcida cm
Londres, í 09, e leg. Que dili-

gencias tv-z cm Koma para que o
Pa^ a reccniicccfle ao nolTo Kty

,

5 I 2. Com que alcivofias a infa-

marac os Proteíbntes, ? 1 7. Quem
foraó os Authores dtíla iníolencia,

ecomo forno caltigados, ^ 1 8 , e

feg. De que partes , e virtudes toy

adornada , í 1 1 , e fej;. Que mo-
tivos a lizcnó vo't3r para Portu-

gal, e que Min-.ítros Portuguezes

a for.ió conduzir
, ^14 , c íeg,

Quando checou a Lisboa , e co-

mo foy recebida pelos Reys , 527,
e íeg. Com qne amor fe tratava

com a nolTa Rainha, eque Pala-

cios habitou ,328. Qne Senho-
ras a ferviraó , í í p. Com que for-

malidade , e ceremonias a vifitou

EiL<ey Carlos l U. 530. Sendo Ga-
vernadora ^'^ Keyno , que Fidnl-

gos lhe aííift raó , 3 ? 2 j e feg.

Quando fileceo , e aonde jaz,

333. Qje Gafa mmdoj fundar

aos Padres da Co npanhia
, ; 34.

Defcreve-fe o feu fu leral
, 3 3 ^ >

e feg. Com que formalidade deu
audiência ao Almirante de Caftel-

Cíí7<í&, por 1ue caufa ficou em poder

dos H[o!Un"'e7es , i 89.
Ceuta (CilaJe de) como a foccor-

reo Eh^ey 1>. Pein lí. 674.
Cha'icelleres mô<-es do Reyno, quem

foraô ,2^4t7iii 720, e (eg.

Chatca^muf ( Mar VJs^ àc ) Rmbai-
xâdor de França , com que pre-

lexto qu'Z dcfíTulpar a vio'cr.cia ,

que fc ftz em Madrid ao nofío Fn-
via io, 523. Qnand:) , e porque
csufa fe reurou Liiboa

, 524 ,

c feg.

Ckaterrau ( O Conde de ) General

da Armada Franceza , cem que in-

cumbência vcyo a Lisboa j 504.

Com que benevolência , e geneio-

fijade o tratou FIHty Pedro,

e aos mais Officiaes. Ibid. e leg.

Porque caula le retirou da rotía

Cone , e que prefentc teve delKey,

507 ,efeg. Com que formalidade

{alvou a Armada Poriugutza, 508,
e feg.

Choup (Marquez de) paHarido a Por-

tugal com algumas propiftas da

Coroa de França , a haii.ba D.
Luiza o mandou defpedir, 360,
e feg.

Chromjlas mores do Reyno no tem-

po delRey D. JoaóIV. quem fo-

raó , 2 34.

Cmdad Rodrigo
, que Confelho fe feZ

para a fua expuenaçaó , e como
tomou ElRey D.Pedro a refolu-

çaó dellc, ^70, efeg. Em que dia

a fitiou o noíTo Exercito, ecomo
f^^v ren -li h , <í 3 2 , e fep.

Clérigos Regulares de ^.Caetano , que
mercês devem à piedade delRey D.
]oaó IV^. I g/y.

Coimbra ( A Uníveríídade de ) com
que folemnidade jurou o myfte-

rio da Conceicaó ímmaculacía da

Virgem Santiíííma , 209. O Ca-

bido da d-ri C dade , oue donati-

vo fez a ElRev Dom Pedro , e o
Reytor, e a Camer' delia , ^(^4,

CoV.ar , que le 'on o Duque de Pra-
gançt D. ] laó If. quando cafou ,

de que v3'or fra , 2

Còlouia C Nova ) como foy tomacía

pelos Câftelhinos , e quando rcf-

tifuida,(^82 , e fep.

COfímevdéí^ rom o brl-irn d? Or Vn
de Chrifío . quae? foni-edeo FlPey

D. Joaó IV. ao ynfar>te D. Pedro

rara a» conferir. 428
Comme>:daderes veres das Ord-ns

Militares feitos por ElRey D.Joió
IV.



das coufas

IV. quem foraó, 20^ , 6428.
Concd^aô da Virgem Maria Penho-

ra i\oi7a, quando foy Jurada por

ElRey D.Joaó IV'. c quando ir li -

tijío A nitlma Senhora [-"adrotira

do Ríyno , 204, e ícg.

Condado de Abrantes ,
quando foy re-

novauo , e a quenG cunterido > 2 2 l

,

de Alegrete
,
quando foy crcaao ,

c a quem concedido, 2 20,

di Aivor j &c. 705t
'de Allumar, 705.— de Aveiras > qu«ndo j e a quem
foy concedido de juro, e herda-

de , e com promefla do Titulo de

Marquez , 2 i 8 , e íeg.

de Avintes, quando foy inftitui-

do, e a quem dado, 411.
dc Coculim , &c. 705.— dabiiceira, emqucm foy reno-

vado ,220.
das Galveas , quando , e a quem

foy concedido, 705,
do Lavradio , &c, 705.
dc Mcriola

, 705.
de RJeI quitcJJa ,410.
de Odemira ,219,— dc Oriola , 22 i.

de Penalva , 297.
de Ponibciro, 41 I.

da Ponte , 40í;í— de Pontével ,41o.
de prado, 220.— de Redondo, aquém foy conce-

dido , 705'.

da Ribci-^a Grande, quando foy

creado, c a quem conttrido, 41 1.

do Rio Grande , 705'.

dcSar:íiago de biduido,4l I.

-— ue Serem ,220.
de Soure ,221.
de Tarouca , em quem foy reno-

vado , 706.
de Tentuíral , com que preemi-

nppcias foy concedido ao poilui»

dor , 2 » 7.— de VaUd.ires, quando foy crea-

To;n.ViI.

notaieif, '^6^

do , e a quem concedido , 705.— de Vianna , em quem foy reno*

vaiío , 706.— de S. Vicente, quantJo foy crea-

do , e a quem ccnferido ,410.
da Vidij^ueira , com ouc prero»

gativss k)y renovado, 218.— de Villa-Mor , qusndo foy crea-

do , c a quem conh rido , 4 J o.— de Villa-Nova , cm quem foy re*

novado , 705,— de Villâ-Pouca de Aguiar, quan-
do íc creou , c a quem le conícrio

,

2 20.— de Villa-Verde , &c. 2 2 í

.

— de Villar-Mayor , 221.
Conde Duque , como participou a

tlRey L». Filippe 1 V. a acclamaçaó

delRey Dom Joaó IV. 1 1 I. Qjc
]unta erigio para a conqu íta de
Portugal , 1 74. Como era admi-
niltrada, eque refuítou delia, I7T.

Conde de Óbidos
, quando foy feiío

Conde Sobrinho, 22 I.

Condejla-vel no tempo delRey Dom
]o-óiV. quem foy, 222 , e feg.

Que lugar tem , e cm que occa-

fioens leva o Eftoque , 2 2^.— no tempo dclRey Dom Pedro lí.

quem toy , 708.
Confejjores delRey D. Affonfo Ví.

quem foraó ,414.
delRey D. Jo.ó iV. 2 :?o, e 2 ;4.

Conjurados contra ElRey D. Joaó IV.

como foraó caltigados i 162 , e

feg.

Conjelho de Guerra
,
quando foy íní*

lituido, e qne preeminências lo-

graó os Conlelhciros, ip7 , e feg.

Confelho Ultramarino ,
quando foy

creado , quem foraó os primeiros

Miniíiros dellc, eque jurildicçaó

tem , I j>9. Que origem teve, 200,

e fee.

CotifelkeirosdeEfíadOt que fez ElRey

U. Pedro quando hia para a Cam-
panha , quem foraó , 546 , e íeg.

Ddddd ii Co«-
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Cohfdhiiros âe Ejlado ro tempo del-

Kcy U. Affonlo VI. ^72 , 641 a,

e í. ^.— d IKfy P. loaô IV. 1 16.

dc-lhey D. Pedro li. 7» I.

Cof.lílheiros iUGt trra no tempo dcl-

Rcy Dom Jo«ó iV. qutm toraó,

I 16.

Conti (D. Mijíue' Anj;el»») Nurcio

/iptiltoJiLo crn I
'\ú ca; porque cu-

ia loy inl.ib.o Oc intrar tiO i a-

ço, 577.
Copeiro ihor f em que occalif.ers le-

va a infij^r ia do Cotideltavcl nos

s€to - das Cor es , 225.
Copeiros nwns dcIKfy D, /'.ffonfo

\'^|, qu.m toiaó,4lí).
-— deiRey D. joaó IV, 250.

dei l\ey D. Fedro H. 7 I o , e 7 1 (í.

Ccroitcnõ delRey D. Joaó iV. quan-

do, e com que fornulicade íe ce-

lebrou , e que peííoas aífilliraó a

cila , 99 > c (t^.

C^^^riíycihr d ) Cível da Cidade; por-

que caula fov rr^crto, 8<.

Cortes , convocadas porElUey Dom
joaô ! V. quem orou , e que fe tra-

lísu nelUs , 1 1 I , e í^-g.

Cclh ( I^. Joiõ da ) Conde de Sou-

re, daní^o-íelhc pífte daacclama-

çaò dtlRcy L\ Joaó í V. que diiíe,

c que confternnçaó c-ufaraõ ss fuás

razoenf , 79. Com omros Fidalgos

rendco ires nãos Caíltliiaras no
cia da acclamaraó , 9?. Com que
valor Tc porrou ra l atalha de !Víon-

?i;o , lof. Que honras IHeft.7 Fl-

Key Dom Joaò IV. 211. Sendo
nomeado F.mbaixaJor a França,

qu?ndo partio , e que iníJruct óes

levava, Que ccrfercncia te-

ve com o Cardeal Mayarino, ;ç2.
Que OfRjal militar fe2 vir para

Tortuf^al, ^ç^. Tendo cutra con-

í'. rcncia com o mclmo Cardeal,

que rcfultou ddla , <r4 > e feç.

Ccmo kl afua entrada, c publi-

cando hum Manifcno contra as

pcMcnçóes dos (?aft.lhano» , que
coiiílernaçaõ cauíou à Corte de l a-

'iz , í 55 , e (Cii. Que a)ufte Icz

lom o buque de Guile ; e porque

taula le otivanecto
, 559. Que

difle «o d o v.ardcal lobrc amif-
íac do Marquez de Chcup , ^60,
e fcg. Que Dtfic aef fe z vir para

Foriu^al, ^i^i. .\?.ó rtn o tftei-

to a opj^oln^có do KmbaixadiAr de
Caíicíla , Ic dcffedio j ublicamen-

te delKcy , e lO Carde.I, que o
g.ílar.tearaó fom gran ^«s m-mos,
562, Que abonaç.50 ez das 'ias

virtudes o Cardev^l Mazarino ao de
Retz. íbid. Quando pamo , e che-

gou a Poríugal , e como foy rece-

bido na Corre
, ;(5 2 . e (cíí;.

Creioofi^ Medico Flcocez. com qae
incumbência veyo a Lisbo? , 6íc.

Cíifiha ( D. Lu>z da ) que Ob-a ef-

creveo, e sonde íe confirva , 688.
Que annos tem de Rli^irtro da
noila Cone. Ibid.

tfT\ /Jrniffad (O Príncipe Jorge)
quando chegou a Fisboa , e

aonde fe apolentou , 509. Com
que forma'idade lhe deu FJRey
audiência , e em que dia , ^lo,

Porqu; caufa fe retirou do Rey-
no , ^11.

Dícmas
,
qrando foraó impoíta?, e

para que, I 74.

Dinamarca T FiPry de ^ ermo recc»

bto aF.mlaixada deiRey D. Joaó

ly. i2p.

Domiv^Oi r.eite; corro foy revelada

aaleivrfa, rom oue quiz matara
EIRey D. loa c IV. 154.

Ducado de Cadaval , quando fcy

creado , e a quem conferido 5217,



TpLuas (Cidade de) por quem
J j toy liriada, ^45. Quem a liber-

tou cnm a vitoria da batalha das

Linh.is de P^lv-is, que miudamente
fe reh-rí , , c leg. Como toy

novímente luiada , c com que va-

lor fe dcfend..'o , 6 2 6.

iE/x<s ( O I3i(po Uf ) D. Sebaftiaõ

dc Mattos de Norcmh.! , que dfo
lhe luccedeo na occíifir.ó do cafa-

meiífo dos (buques dc Braj;ança,

2 7. fendo prevenido grande hol-

pedagem para clles, (e naó apro-

vcitaraô d. ÍIj, nem quiz aceitar a

rcmuneraçac, Ibid. Quem foy

medianeiro para que obtivefTt o
/^rcebifpado de Bra^a , 148. Qiic

prir cipio teve a coniuraçaó , que
tonr.ou contra f- iKey O. |oaó IV.

147- I -equc pello-is fe compunh?,

148, e ÍCj^. Querendo me(er nel-

la ao Conde de Vimiofo, de que
malicia u!ou, c praticava quando
referia os nonits dof Conjurados

,

iç^. Fnr quem io\ prezo, %$J,
Aoi dc morreo, 1^4.

Embaixadores deCaí>clla cm l.ivbpa
,

quem fotaó 5 c com que commil-
foens viera ó , 682.

Embaixadores de França em Lisboa
,

quem fornó, e que negociações

tr.iz; õ , (^^4 , e ícg.

Efiihaixadores mandados por EiRey
I). Joaó )V. a diverfos Principes,

quem for^ó, e que negociações

tra-^ar ic , » , e fe?.

Efcriiiaô da Puridade deiRey Dom
AÍ^Quio VJ. quem foy, 415,6
fe^.

Efcudos ; corro , e quando fe que-

brarão depois da morte delRey Di
P.droU 6f>j, , e ("g.

Efy.^Aeres mores delRty D. Affonfo

Vl. quem íoraó,4ip.

notalceis. 11^
— delRey D. Pedro lí, 724.
Ejie ( Anna dc ) Duqueza de Ne-
mours , com quem foy cafada, e

quando taleceo , 42 5. Que afccn-

dencia, e dcfccndencia teve. Ibid.

EJlrees ( O Cardeal de ) fendo Bifpo

de Laon , veyo a Lisboa conduzir

a Rainha D. Maria trancifca de
Saboya

, íp?. Aonde o mandou
apolentar hlRcy , eque tratamen-

to lhe mandou dar, ?P7, e fcg.

Com que motivo recitou em Ro-
ma huma Oraçaó, 407. Quan-
do, e por quem foy nomeado pa»

ra a Purpura CardinaJicia , 677 ,

e feg.

EJliees ( Gabriela de ) Duqueza de
Beaufort, com quem foy cafada,

e quando fakceo , 425. Quem
for«õ íeus afcendentcs, e defcen-

dente.s. Ibid.

E/iribeiros môres delRey D. AfFon-

ío VI. quem foraó ,415.
delReyD. Joaó IV. 2 2<:,e2go.— HelRey D. Fedro II. 708,671 5.

Ejlribeiros mores da Rainha D. Lui«

Za , quem foraó, 255.
E'vora ( A Cidade de 3 porque fe

mottrou taõ briofa nos tumultos,

que fez, 49. Como foruô cafti-

gados osí;dicio{os, 54.
Exercito volante para que fe formou,

eque Generaes tinha, 627.

T^Erreira ( O Marqúez de ) Dom
Fisncilco c!e Mello acchmou cm
Évora a EIRcy D, Joaó W.t)^.

Foy Fadrinho da Rainha D. Ca-
fharina , 282.

Ffftás na occaíiaó docafamerto dos

Duquey de Bragança ,
quaes fo-

raó , 52. Que Relações le fizeraõ

delias
, 40.

Fidalgò ( O Dtfsmbar^adcr Grego-

x'%3
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rio Pereira ) da Sylveira , Embai-
xador a EiRey da Perfia , como fez

a íua entrada publica , 700. Como
patrocinou ao Bilpo da Cidade de
Hafpaam, que vivia cxpuiíado da
fua Diocefi , 701 , efeg.

Fidalgos mais intereflados cm accia-

martm Rey ao Duque de Bragan-
ça, quaes foraó, 69. Referemfe
US que concorrerão para o dito

ido, Si , e feg.

Fidalgos
, que fe achavaô em Caftcl-

h ao tempo da acclamaçaó del-

Rey Dom Joaô IV. quem foraó,

I I ? , e feg.

Fidalgos conjurados contra EIRey
D. joaó IV. que fogiraó para Caf-
fclia, quem foraó, 150, efeg. e

Filippe ir. Rey de Caftella , que
mercês fez ao Duque D. Joaó íi.

14.

Filippe V. Rey de Caftella , quando
mandou publicar o Manifefto con-
tra Portugal

, 550. Que hoítilida-

des fez com o feu Exercito nas

noíTas Províncias, 551 ,efeg. Pa-
ra onde fogio donolTo Exercito,

e que pelToas o acompanharão

,

Fofttes ( Marquezado de) quando foy
creado , e a quem conferido ,410.

Frjftça
( EIRey de ) que Tratado fez

com EIRey D. Joaó IV. para fe-

gurança do Reyno , 124, e íeg.

D. Fra-idfco A^fanxl de Mello , re-

fidio em Mr.drid por ordem do
Duque D. {oaõ H. ^í.

Fronteira ( Marquez de) D. Fernan-
do Mafcarenhas j rara acçaó ku
de valor, deftreza, c fciencia p^ra

deí}ruiçaõ dos Ciftelhanos
, 649 ,

e feç.

f/í/;.'fi'fr<í( Marquez de) Dom Joaô

M^icarcnhr.s , com que grandeza

conJuzio ao Embaixador de Sa-

boyi, 47».

Fronteira ( M'.rqu!7?.dò de ) qn?n-

co toy creado, e a quem coníe-

rido, 704.

G
GAl-vaõ ( Antonio) que Com-

mendas teve , e que proezas fez

a Cavallo nas ftítas do caiamen-

to do Duque de Bragança , ; 2 ,

e feg.

Gal^veas (O Conde das) André de

Mello eCaltro he louvado, 6ç6.
Generaes das Armas nomeados for

EIRey D. Joaó IV. quem foraó

,

1 1 !).

Generalidade. Como foy infigne nef-

ta viítude EIRey D. Pedro lí. 669,
Gentis-honiens da Camera do infante

D. Pedi o , porque caula Jargaraó

efta occupaçaó ,4^ ^.

Gentis-homens da Camera delRey,

quando principiaraó a fervir às fe-

manas , e preceder ao Camerciro

mor, 707.
Gentis-homens da Camera dclRey D.

Pedro II. quem foraó
, 708.

S.Giaô ( Fortaleza de ) por quem era

governada , e com que partidos fe

entregou , 98.
Go'vernadores das Armas das Provín-

cias , feitos por EIRey D. Pedro IL

quem foraó, 549 , e feg.

Go-vernaâorcs dos Caítellos , e Praças

do Reyno , quem foraó nomeados

por EiRey D. Joaó IV. 1 19, e

feg.

Go-verriadores dos Eftados do Reyno,

c PrcfiJentes dos Tríbunaes ,
quem

craó ao tempo da acclamaçaó del-

Rry D. joaô IV. I 12.

Goxiernadores (ío Reyno ate chegar

a L ;>boa ElRey D. J(iaó iV. quem
fo-'ó, p Tie difpuzeraõ , 92.

Go'iz>7i ( Mirquez de ) que fez a*"-

fiTi , oue loube da acciamaç-ío

dei-



delRey Dom Joaó IV. i lí.

Cowvea ( Marquez de ) Embaixador
em Madrid , que íníuko lhe fize-

raó j e que latisfaçaó teve, 68 1.

Qocm eícreveo a Relação da lua

Embaixada. Ibid.

Gou^zua ( Marquezado de ) com que
pretminenci-j toy conrirmado

,

219.
Crajftoti ( Duque de) General da Ar-
mada

, quc tonduzio a Kainha D.
IVJariaii .ina

, que ubkquio lhe fez

ElKcy U. Í Cviro 11. 4^,4. Aonde
foy hoipe iado, c que pre^enie ihe

man Ion Rli<t v , 49^ , e ffg.

Cravfhs {le Cajiella , que diicurfos

íizeiaó pura deltruircm a Cala de
Br-gança

, 4^.
Guarda do Corpo delRey D. Pedro

il. que Capitacns nomeou, e que
graluaçaó lhe dava, e aos mais

Olíiciats delia , 549,
Guarda mor dclKty Uom Joaó IV.

íiwm hiy , 2 I f

Guftmõ { D. Joaó M. noel Peres de)

Duque de Mfdma "^idonia
,
quan-

do nalceo , e com quem caiou
,

26 t. Qi'em foraó os feus aíccn-

dentes. Ibid.

H
T 7 ^rcourt ( O Conde de ) Rftri-

XJÍ beiro mor delHey dc França,

tendo aiuftado vir fer General
das Armas Porcus;uezas , quem lhe

fez fuípender cftc difiiijnio, ^^9.
fíafpaam ( Bifpo da Cidade de ) na

Perfia, quem o fcz refíituir à fua

Diorefi , 70 I , e fe^.

Hofpiral Real de Lisboa , como foy

íoccorri ;o por EIRcy D. Pedro lí.

6(Sç. E pela Rainha D. Maria So-
fia, 742.

HtmUâade. Como foy ;nfigne nefta

vircudc aráfiridi Rainha, 742.

notáveis. 11

S

HunMannes (Conde dc) Embaixa-
dor de Caítella , que conjuraç. õ

formava contra ElKey D. Pedro

11. e porque razaô Itzíegunda en-

trada publica, ó-So, c Icg.

I

yLÍMS de Maldita ( ElRey das

)

atiiando-ie no noflo Exercito eni

Alentejo , que mercês recebeo

^

1 89.
Ilha Terceira, como, e por quem

toy rtliaurada ,177. Que cmpre-
2a commctteraó os Soldados delia

nos navios de Csftella. Ibid. eíeg.

Império (Embaixador do) cm Lií-

boa , quem era , e que defgraça

teve na retirada, 691.
Imhtquin ( Conde de ) vindo para

Meltre de Campo General das Tro-
pas Portuguezas o cativarão cs

Mouros , ? 5 Quem o reíí',atou,

e porque caufa íe retirou. Ibid.

Indíil^eticia plenária
,
foy concedida

a todas ss pelloas da Caía da Rai-

nha no dia , que ella determinafie,

Injantado ( A Cala do ) por quem
loy inftiiuida , e com que prero-

gativas , e declarações , 42 7. Co-
mo íe regulou a lórma da íuccef*

faõ delia , 6^6.
Inglaterra ( ElRey de ) como recc-

beo a Embaixada delRey D. João

IV. e que ajuftou com ellc , 126,
e feç.

Ifjquiliçaô de Portugal , como foy

combatida pelos Chriftáos novos,

e como a defendeo ElRey D.Pe-
dro II, ^71 > e feg.

D. "joaô IF. Rey de Portugal
, quan-

do nafceo,2. Qiiando íoy bauti-

7?do , e por quem, ^, e feg. Qurm
foy feu Ayo , e Mefire , 5. Em
que exercícios tmpregou os Icus

primei-
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primeiros annos, 6» Que Criados

nomeou para o ferviço da fua pcf-

íba allim que fuccedeo nos íeus

Eftados , 8. Que propoftas fe lhe

fizcraó acerca úa eipola ptira o leu

cafamenro
; 9 » c íeg. Qual elcgco,

e como celebrou a noticia do ajuf-

te , I 2 , c feg. Que condições hou-
ve no contrato mairimonial , l { ,

e íeg. Com que apparato toy ef-

perar a Duqueza , l 5 > e leg. E que
kítas houve na occfiaé dcíle ca-

faniento, ^2. Porque ciu(a naõ

villtou a Duqueza de Mantua, 42.
Com que pretexto íe exímio do
governo de Milaó, eVigairaria dc

Itália , que lhe encarregarão
, 4(5.

Como mandou focegar o alvoro-

ço , com que o povo de Villa-Vi-

çufa o acciamoj Key, 49. Qj2
proíneíTa teve de França para qus

íe acclamalTe Key delia Moaarchia,

5 I . Que foccorro de gente íc lhe

mandou tirar das fuas terras para

fe unir ao E>:crcito Cilielhano,

57* Q^^^ào loy ttiio Governa-

dor das Ar.n^s , e que dilcuríos fe

fizeraó acerca deita nomeação , <í4,

e feg» Como fe portou no offs-

rccimento , que lhe fizeraó do
Keyno, 65:, e feg. CoTjque for-

nulid.vJe vifi ou a Duqueza de

M intaa , 66 , e feg. Teve ordem
para Uztr íegunda j.rnada à Vil-

la de Alai:! Ja , e par.i acompanhar

2lé Catalunha a KlKsy Fiiii pelV.
7 1. Que moíivo teve para coa-

íencir o acclamaíTein Hcy , 72.

Coinfi rjJiípoz oaí3:'i da dita ac-

cl i Tisçaô, e que Fidalgos co v.or-

r?raó pita t:!ia , 80 ,e feg. Ovjue
obrou e n Villa- Viçoía con a no-

ticia delia, 97. Gonquem partio

para Lisboi , aonde foy eKceiíivi'

mtniz fi:ii:íjad3 , eo qus dilTe nif-

te caKj lijin Caftolhano
, 9Ç , e

fcç^. E n q-ie dia , e com qas for-

malidade fe fez o a£lo da Coroa-

ção, 99, e leg. Que \)inii;ros

nomeou para u deiuachoj t Tri-

bunaesi B i»'». E que Cicnciacs cas

/\rinas para ;is Piovincias > 1 18.

E que Govcrnadorc» jara os Lal-

tellos j e Praças do bit) no , i » 9 ,

c feg. Quando convotou Ccrici,

e o que le trdiou nelia<> , i a 1 , e

feg. Que Emb.iixâdciti mandou
a divcrios Prmcifts , 1 24 , t kg.

De que Miniltios tcz hlíií confi-

ança, 145 , e leg. Com que for-

maliuaoe mànuou prender aos

conjurado!» contra a lua Kcal pel«

foa, 156 , e teg. Qje providen-

cia deu pcra focej;ar a aneraçaó,

que o povo tomou cuntra algu-

mas peiio^s , I 59. Nomeou leis

Fidalgos para aojuntos a lentcti-

ciarem os procellos de alguns dos

conjurados, 16 1. Que Jcmonf-

traçaó fez EIRey neílecalo, 16^.

Qje mercês fez ao Conde de Cal-

teiio-Mtlhor , e que latisfaçaó te-

ve da (ua vinda ,171. Qu: man-
dou fazer a hum C-ftelhano ,que
eftava prezo em Santarém , iy6.
Quando partio para a Província

de Alenteio , e com que formali»

dade entrou na Cidade de Évora

,

178. Porque cauía mandou reti-

rar aos Gcner tcs do noflo Exerci-

to, 180. Padando fegunda vez à

meima Província , que diipoz do

Exercito, eque meires fez a El-

Rey daf lihas de Maidiva , 182, e

I 8 Como lellejou a vitoria da

b<it.>lha deM.intijo, 187. Como
prorígeo osPnncipes l^aíatinos j e

aue diipofiçôis ícz para dcfenfa

a Armada InglezSji^o. Quan-
do jurou a Conceição Immacula-

da da Senhora , que tomou por

Pa Hroe l a do Reyn j , 204 , e feg.

Qje infcrtpçóes, cobras man lou

pablicarpaia ttUemunho delta fui

piedade,



das coufas notareis.

piedade , e devoção , 208 , e feg.

Sencmdo-(e chegado à mcne , que
diljoíljccs fez , ali m Chiiíiáàs,

como {^'oliticab , e ccmo ordenou
o leu TeUiinin.o , 2 10 , e ieg.

Quando taktto j 2 i 5. Que 1 1-

lulos creou Oc novo , 2 1 6 , e íeg.

Aonde )áZ, c i]uc tjitafio tem,

2^7. O leu carader , 2 j8. Que
Obras com^oZj 240, e icg. De
(jue virtudes tuy auornído , 24? j

e icg. Quando calou, 244. Que
filho.» teve, i55j e Ieg.

D,'JC(to (OPni.eije) quando naf-

cto , c como ioy left jado o feu

nalciiTitriio , 755. Quando le lhe

atíminjltrou o òot ramtnto do Bau-

tilmo , e quem toraó os padrinhos,

75f). Quando fdiccto, 757. Co-
mo Ic d)i|.ii z o leu entciro , c aon-

de J^Z, , C IC; .

Joaõ Pinto Aibtiro, 1» y Agente dos

nc^o ios do Duque de Bragança ,

e o jriniifvl iriitrumcnío da iua

exaltação aoThrcno. 7c, e íeg.

Foy tliamado a Vill^-Vifofa jjara

o diio negocio , e ccmo íe ajuliou,

76 y e fc^,.

S.joftph. Que
1
rincip'o teve a gran-

de te Ha
,
que no ítudia íc celebra-

va cm Vi'lá-V:çofa , 2.

Jfahel ( A Fr:nct7.a D. ) qi^ando foy

jurada herdeira do Kcyi o
,
47O.

Com quem le ajuftou o leu ca(a-

rr,ento
j 47 I Em que dia le cele-

brarão os àtl\ olorios , e que pren-

da lhe mandou o e^jroio ,47^,6
475. Quem } trtendeo calar com
cila

, 69^.
Itália ( Prinripes, e Pepublicas Se )

fei',uir3Õ depois da acclamaçaõ del-

Rey D. ]o2Ó iV, os feuh intercíTes

coiro antes
, 144.

^fiixcs da rullidadc do cafamenro del-

Rcy D. Affonío VI. quem foraó,

420.
"JhÍí^s , que Tentenciaraó os Conjura-

Tom.VlI.

775
dos contra EiRey Dom Joaó IV.
qtem tor^ò ,161.

^ittiía para o jrovimento das Pro-
vmeuis 3 inllituida por EiRey D.
Joaó iV. de que JVlu, litros le com-
punha ,117.

^íit.ta do Comiercio , quando , e

con; que coi.di jCes toy crcada , e

que Hiudar ças tc\e , 201. Quan-
do it cxtii guio ,20 2.

"jiata dos 1 les £Jta(fos , quando foy
mliituida , e quem f^raó os pn-
rr.eiíos Deputados deJla, liíH, e

íeg.

L
T Jcerda ( D. Cathanra de ) Du-
/ J qutza de Lcrir,.i - com quem ca-

lou
,
equc pí.ys, e avój teve,

26 I.

LtOfotdo ( O Emptrador) quando
talcceo, 582.

Li?.l:ares QUCcnde de) fendo en-

crregado p^íra ciflípar os tumul-
tos de Evoia

,
que obrou neíte ca-

fo , 5 ? , e fcK.

Loto.a ( Arna de ) Duqueza de Neo«
murs , com qutm toy caiada, e

quando lalecco , 42 Quem fo-

raó os feuà akent tnrcf. ibid.

Lcro a ( lilipje RciantC' de ) Duque
de McTCOtur, quanco nafcco , e

rrorreo , 42 Com qutm loy ca-

lado , e que alccndencia teve. íbidi

Lorena Renato de ) Duque de El-

boeul , quando nalceo , e fileceo,

423. Seu cí faniento , edeitcnden-

cia Ibid.

Lui\Xlf^. Rey de França, que Tra-

tado Èjuflou com ElKey D. Pedro

II. ^05 , efeg.

D.Ltãia^ Rainha de Portugal, que

dilTe ao Duque de Brajiar.ça fobre

aofíerra, que lhe faziaó do Key-

no, j^. Quando checou a Lif-

boa 5 e que Criados lhe nomeou
Eeeee El«
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ElRey , iio. Ficando governan-

do o Keyno ,
qnc pelToas lhe affif-

tiiaónefte minirtciio, 178, Qiian-

do nalcto j e calou , 244. Que
juizo fez hum Mouro do leu naí-

cia.ento
, 245:. Oiie lhe difle o Du-

que leu p. y no tempo da dcípedi-

da para Portugal , 246. Que vir-

tudes ornardó o feu efpirito > 247»
e 251. Em que dia , e com que

formalidade toy para o Mofteiro

das Rclijjjoías do Grilo ,
24H.

Quan ío bleceo , 249. Aonde foy

depoíitd lo o Real cadáver , 2 5:0.

para onde fe muHou , e aonde ]az^

252,0 íeg. Que Criados teve a

fua Cafa ,25^, e íeg. Que filhos

teve , 255 , e (cg. A fua Arvore

de aíccndencia ,261.

M
Tl Jl Icecío ( Antonio de Soufa de )

X rjí com que imprudência tratou

a Rainha , e como foy cafti-

galo, 44 j.

A^acedo ( Fr. Manoel de ') foy inflru-

mento pira que alguns Fidalgos fe

conjuratTem contra ElKcy D. ]oaó

IV. I 50. Como foy caftigado,

Jlfa leira ( Ilha ria ) foy doada com
outras terras à Rainha D. Cathari-

m , 28^. .

Madrid C Villa de ) Corte delRey
Cathoiico j como fe rendeo ao nof-

ío Exercito, e como arclimou a

E!Rty Carlos III. 6 ^ 7 , p ("z.

Aíantna ( A ÍXiquezi de ) D. Mar-
garida de Sahoya

, quando veyo
para o governo d-; Portuga! ; e

porque caufa a naô vifirou o Du-
que D.]oaó 11. na pafíaídfm

, 40 ,

e feg. CoTí que formalidade recc-

l '-o em l.i'boa ao dito Pvique
, 66^

e kg. Que difTc aos Fidslgoí no

acto da acclamaçaô do referido

Duque em Rey de Portugal, b8,

e fcg. Como, epcrqutrn tcy re-

batida a lua tenacidade , e o que

obrou ntlta occófiaó , 89, ticg.

Para onde a mandarió rcurar, v4»
Como foy conduzida a BaoajoZj

e que honras lhe Bzcraó os i.ulíos

Otneracs, 14') , c leg.

Maranhão ( A ( idade do) quando
toy crtiíla em Bifpado , 678.

Z>, Arfaria ( A Senhora ) de quem
foy filha, 257. Que dcaçces lhe

fez ElKey feu pay. Ibid. Como a

eífimou , e a Rainha na vifita
, que

lhe fez, 2ç8, e feg. Que trata-

mento teve , e que obras fez no
Woífeiro de Carnide , 2 59. Quan-
do faleceo , aonde jaz, e que Epi-

táfio tem , 260. Que ftntimento

manifeftou EIRcy D. Pedro pela

fua morte. íbid.

Marial'va ( Marquezado de) quan-
do foy creado, e a quem conferi-

do , 409.
Aiarichal do Reyno no tempo del-

Key D. ]oaó IV. quem foy , 2
:5 7.

Matquexa de Montalvão, como foy

caítigada pelos indicios do crime
da coniuraçaó contra ElRey Dom
loaó fV, 15?.

Marqriex^do de Aguiar, quando foy

creado , e a quem conferido > Z 1 7.

(-"e Alegrete , &c. 704.— de Arronches , 704.
de Cafcaes ,218.
de Fontrs ,41o.
da Fronteira , 704.— de Gouva , com que rreemincn»

cias foy confirmado , 2 1 9.

dc Marialva
, 4C9.

dss Minas , 704.
de Niza ,218.
dc Sande

, 409,
deTsvora, 704.

Mari ao ( Pr^ça de) por quem foy

recuperada , 56p.
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Jl^afcarcnhas ( Fernaó ) porque cau-

ía toy innocenccmenie degoJUdo,
6 «o.

AíattiS ( D.Sebafliaó de) de Noro-
nlid

, tJilpo de Elvas. Vejd-le £/-

i'as.

Jl^a\agaô (^Pnçz de) porque caufa

a haO lutou EiRey de Mcquincz>

65^7.

Mai^rino (O Cardeal) coiro rece-

beu ao Conde òc Souri: , e que Ge-
neral ícz vi" j ara cite Ki ynt) 5552»
e Itg. Que eli.iTia^..c kz co uno
Conoc , e como o Icuvou ao Car-

deal de Kc(z
, 362.

Aledces ( iViaria cc) Rainha de Fran-

ça , com qutm catcii j c quf.nJo

taiecto, ^^7, QLem krao Icus

fays , ea\ós. Ibid.

Miiritikos mores no ttiTpo l\ IRey D.

/.fForiloV 1, quem ior«ôj 415.
delEey D. JoaòlV. 2 26, e 2 29.

delKcy Lom 1xdro II. 705;, c

714.
Jl^tkelbonrg ( Sofia de ) Rainha de

Dinam.írca , com qutm calou, e

quando faitcco , ? >7. Quem fo-

raó !tus pys, c avós. iLid.

Jl4ello ( l). I^io^odc ) foy Ayo do
Duqre D. Joaó H. 5.

Jldello ( D. Francilco de ) Cordeda
Ponte, com que felicidade ajuftou

o cííamento da Rainha D. Catha-

rina,2 86t Que merccs teve, 409.
Jl^SfiCT^s ( D. Fernando de ) Conde

da Ericeira ,
que Obras compoz >

e aonde leconfcrvaó, 740, c fcg.

2i<fefa do Duque D. ]o.!Ó II. com que

ccremonia! , e apparato era fervi-

da
, ^ o , e feg.

Afeftre do<; Infantes filhos delRey D.
joaólV quem foy, 228.

Aíefms SalUs dclRcy D. Affonfo VI.
quem foraó ,414.
delKevD. joaóiV. 2 25, 228,

229, e I ? I.— deli.<cy n. Pedro II. 7 1 o , c 7 1 4.

Tom.VíI.

Meth.^ ifi ( D. Joaó ) Enviado
, que

unha fido dclRey de Inglaterra,

fvjy o [Timeiro moror psra uuc El-
Rey D. Eedro entralle no 'I ratado

da Crafide Al liari^a , 5 « 1

.

Aíifias Marquez das ) Embaixador
a Roma , cm que dia tez a (ua cn.
trada publica

, 4^7.
Minai C Marquez das ) em que dia

í.bio para a Campanhd , e que hof-

tiliaauts tez aos Caítelhanos ,552,
e Icg. Cem ijue valor deltruio o
Extrciio, dc que era Gencfal D.
Irincifco Ronquiiho , 554, e fcg.

Como rdt^urou a Villa de JVIon-

íarto > 555 , e ieg. Como recupe-

rou a Eríra de Salvaterra
j 597 j e

feg. Como ganhou a Villa de Sar-

ça
, 5í^9. Quando foy fcrito Ge-

neral da Erovincia de AIcnteio, e

qual foy alua primeira ojeiâyaó,

606. Quando fabio áC mpanha,

c que operações tez o Exercito

,

6 I 2, e fej;. Cotri que va'or , e dcí-

embaraço fitiou a Villa de Alcanta-

ra , e como tcy reni ida , 6(6, c

íc^. Ccmo ky premiada efta ac-

ção, 624. Com que dtfij,n'0 ca-

minhou cem o Exercito, e que

corquiftcS tez ,629. Com que

v?lor filiou l iudad Rodrij;o , c co-

mo foy rendida ,6^2 , e íeg. Que
progretlos mais Icz , 6

^ 3 , e feg.

Forquem monJou cumprimentar

a Rainha viuva de Hefj^anha , e

aonde mandou acómp^r o Exerci-

to , 6 3 8. Com que lolemnidade ,

e gcílo celebrou em Madrid a ac-

clamaçaó detRey Carlos li I. 639,
e fcg. Que ordens deixou para

adminiftraçaõ da juftiça , efaz.n-

da,64o. Que dibgencias fez para

que EiRey Catholico viefTe para

Mídrid , (542 , e feg.

Mi»i(\ros do defpacho delRey Dom
Joaó IV. quem foraó , (5 1 <í.

Minijiros Ponuguezes , que foraó a

Eeeee ii Pran-
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França nr» tempo fiel Rey D. Pedro

\\. qu;m eraó , 6 Sí.

2l4iJJoem i como .ís promoveo EIRey

D. Ptdro , e aori Je fe faZia a Jan-

ta de'las , 670.
Montehos môns íel^ey D. Affonfo

— dclRey D. joíó IV. 2 2/í ,e 1^7.
. jtlK?vi->. FeVoU. 710, e 714.
Jl4o>ites Claros ( rta -ilha de ) em que

dia toy , em que fórmi íe dtu , e

como fe coníe^uio a vitoria
, ^ X4.

Montijo ( Batalha Je ) como foy dif-

putada , e cono coníeguimos a

vitoria ,1^1..

Mordomos môreí delRey O. Affon-
fo Vl.quem foraó, 41
dei Rey D. Jo^óIV. 224.
JelRey D.Pedro II. 708,712,

e 71
Mordomos mores cU RainVia D. Lui-

2a
, quen íarnó , 2 -74.

Mupcd; om que eofto feapplicava

aella ÉlRey Doni JoaólV. eque
Obras compo7 , 240 , e fe^. Que
Livraria teve delia , e como foy
eftimada dos Príncipes do ícu tem-
po, 242 ,e feg.

N
AT ^"^'W ( Bifpado de) quando

XV ^<iv ere^-),<>7 9.

Natal ( No em do ) como a

fazia a Rainha D. iVTnria Sufii, e

aonde a mandava celebrar, 742 ,

c feç.

í?em de Vo'^a

Senhora dis ) com qui folímnid i-

de foy re'tinii h à fiia l^r-i-! ,
^-^ t.

Neobonr^ C n. Mir a Solia Ifabel de")

Kainha dePorrucjal , de quem foy
filha, 74.1, Com quem ca'ou ,

4X»,e74i. Qu; dote teve, 48
QjanHo , e aon ic fe fez o aCío do

rcccbimiuto
, 485. Em que dia

partío para Lisf oa , c que refTors a

acompanharão , 4 8íÇ , e leg. Co-
mo foy cortejada pur muitos Prm-
cipes, 4S7 , e ícg. Quando che-

gou a Liiboa , ectmo ioy ftfleja-

dà a fua viudà , 489 , e Ic^;. Aon-
de recebeo as benções nupciacs,

49<5. Em que dia tez a entrada

publica , ecom que formalidade ,e

grandeza fe fez tfta funçaó , 49^>
c feg. De que virtudes foy adorna-

da
, 742 , e feg. De que queixa

principiou a enfermír , e con. que

pieíade recebeo os Sacramentos,

74<í, e íeg. Qjando faltceo, e

com que forma 'i Jade fe celebrou

o Funeril , 748 , e feg. Que def-

cendencia teve , 7 55" > efeg- A fua

Arvore de afcendencia
,
y6l.

N\%a ( Marquezado de ) quando foy

creado , e a quem conferido ,218.
Núncios Apo(lo\icos em Portugal no

reynído de! Rey D. Pedro II. quem
for.ió , 6<?(í , c feg.

O
Bidos ( Conde de ) quando foy

feito Conde fohrinho , 221.
Odemira ( Conde de ) foy Ayo

delRey Dom Aff.mfo VI. :?44.

Quando faieceo , ^'^4. Quando
tiroa Carta daquelle cargo, 411.

Odíuelíttí; rou!)0 Ho Sacramento da

P.irochia dede Ln-rar , como o
fentio RIRey D. Pedro, e que fez

em demonTtraçao da íua piedade,
<^'í^

, e feg.

OT^^-t.t ; como a ''^izía de feu» filhota

Deo- a Rninha D '^Tara Scfii, 744.
Oht^da ( Fffa'^ri<! Heraes de) como

receb rpõ a Etr.baixada deIRcy D.

Joaó IV. e que TraraJo (e cele-

brou , I2 7,efe2. Q je Miriílros

Porcuguezes foraó a elles no rcy-

naJo dc D. Pedro II. Cf^o.

Cppci
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Oppet ( O Marquez èe ) Embaixa-

dor de Frínça , querendo infultir

ao deCaflella, como ic lhe rcpri-

mio a oufâdia , 68 ^.

Ora) ( Praçi de ) como a mandou
loccorrcr EIRey D. Fedro 11. 67 j,

e ieg.

Orlea'is ( O Padre de ) que Obra ef

«

críveo , 740.
Oníano ( M.iiqaez de ) Fmbaixador

de Saboya , com que negociação

veyo a Lisboa , e quando ícZ a en-

trada publica, 472.

P
CT) 4checo ( Panraleaó Rodrigues

)

que rtfpondco aos CarJeaes,

que queriaó laber , com que
direito cingira a Coroa ElKey U.
]oaô I V. I ^ 7.

Padrinhos do Duque Dom ]oaó IL
q iem foraô

, 4.
Paes ( Antonio ) Viegas, que luga-

res ttve , e que Obras compoz

,

»4í > e feg.

Pagem da Caldeirinha , e Campainba
norcynado de D. Joaó IV. quem
for ló ,228, e ffg.

Palatinos (Principes ) porque cauf^a

íe retU5;tara6 em Lis' oa , e cotiO
os proteg;o ElRfy D. J laó IV.
I 80 » e

T^- Pedro II. Rey de Portugal
, qiun-

do nafceo, 42 f. Com que ^ran-

de7a lhe fov confTido o Sacramen-
to do RjuiiTmo. fbid. c fe^. Que
doíÇàó lhe fez EIRey fcu pay

,

42 T. Qjií í^ommfn Jas podia con-
ferir por fa; ulJade deIRfV fru

p?Vi 418. Em que parte fe Ilie

• formou a fua Cifa , e que Cria-

dos tevf
, 4:50 , e feg. Que def-

gofl^o t;ve com EIRey feu irmaó,

c como fe C^p^ro^i delle
, 437.

Como deu audiência ao Marquez

deRovigni j4?7. Qye conferen»

cia teve com EiBey lobre a no-

meação de Criados , 4? 8, e feg.

Com que prudência reíiateo a pai-

xão de Simaõ de Vaiconceibs,

440. Que diíTe ao Conde de Cal-

tello- Melhor perrendendo congraf-

faríe conielle, 441 , e feg. Para

onde íe retirou , e que alvoroço

caufou cfta noticia , 44Z. Como
fe conciuío a nomeação de Came-
riftas, que pertendia 5^4? 3 efeg.

Reftituindo-fe para a Corte , que

novidade houve entre os Gentil-

homens da fua Camera , 444. Que
refoluçaó tomou , vendo o Faço
armado com novas guardas j 446.
Que lhe refpondeo EIRey com o
parecer do Confellio de Eftado

,

447 , efcg. Que mais diligencias

fez em demonttraçaó do feu íen-

timenio, 448. Novas refoluçóes

delRey em ofFenfa fua, 449. Qj:e

reprefentaçaó lhe fez j e que pedia

nella , 450 j e feg. Que lhe refpon-

deo EIRey , e como fe ajuftaraó cf-

tas difcordias, 454 , e feg. Porque
caufa , e quando tomou a regên-

cia do Reyno , 45 5 , e feg. Quan-
do foy jurado Principe, e fuccef-

for da Coroa , e como fe celebrarão

eftas Cortes ,456 , e feg. Naó que-

rendo fer Rey , admittio lóniente

fer Rebente do Reyno, 458 , e

feg. Com quem cafou , e de que
condições íe formou o Trara io

M'Urimonia! ,
4v')0, e feg. Quan-

do , ecomo fe celebrarão os dcf-

poforios , 46 ^ , e fe<j:. Porque caa-

fa naó queria ajuítí.r o Tratado da

Paz com C-íílella , e como fe con-

ciuío ,465, e leg. Que Biípcs no-

meou para as Cathedraes . 468 , e

feg. Que prcpoílas lhe fizcraó as

Cerres para que acciiaíTe a Coroa ,

470. Que refolveo , 4" I. Quan-
do tomou o uiuo de Rey, 478.

Que
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Que reprefentaçaô lhe fez o Con«
felho de Eitado para que caíalTe le-

gunJa vez, e que lhe diíTe o Du-
que de Cadaval fobre a mefma
matéria

, 479 , e íeg. Com quem
determinou caiar, e que diligen-

cias (e fizeraó para cfte eíTcito

,

481. Com que grandeza foy buf-

car a Kainha fua efpofa , c que
peiToas o acompanharão nefta oc-

cafiaó , 49 1 , e feg, Q,ue dilTc ao
Duque de Graffton , e ao Conde
da Ericeira , 494, Aonde recebe-

rão os Reys as bençoens nupciaes,

49^). Com que grandeza, e for-

malidade fizeraó a entrada publica,

498 , e feg. Reconhecco ao Du-
que de Anjou Rey de Heípanha

,

e que Tratado fez fobre cíb mate«
ria , 50:5. Cjtno mandou fcgurar

a Marinha áz Lisboa , os Fortes

,

e Caftdlos daj Praças maritimas,
5of). Que diíle 20 Conde de Cha-
icrnau , General da Armada de
França, e qu; prcfence lhe man-
dou, 507 , e feg. Com que for-

malidade deu audiência ao Prín-

cipe dc Darmftad
, 510. Porque

caula o mandou fahir do Reyno

,

51 I. Que praticou na audiência,

quedea ao A['T»irante deCaftella,

514. Porque cíwÇa entrou na li-

ga âíGraiide AiliíiKca. , e que Tra-
tados fe fizeraó , e que continhaó,

5i(í , e it^. Cou qu» grandeza,

comitiva , e formalidade foy vifi-

tara ElKey Carlos III. e coadazil-

lo para o Paço , 527,6 fe^;. Go-
mo ni3ridou íolennizar a chega-

da doJiroRey, 5^4. Qiretii-
cheta fe obíervou quando cearaó

ambos, e oP.incipe, einfantjs,

5 5 5'« Qlic Cerernonial feajuffc

cpraricou nasvifitas, que muriia-

mente faziaó os Kcys , ^^^í , e

feg. Qje Cria los nomeou pira

fervirCiU a ElRey Carlos III. 538,

e feg. Sendo por fua defpeza a

holpedagem , quanto gaitava ca-

da mcz j Í40. Q^ie prelcnte man-
dou a EiKey Carlos , e como o
citimou , 540 , e leg. Que promo-
ção fez dc Cientraes para os Exer»

eitos, 54Ç. Oyc Conícll ciros de

Eílado fcz , e que pelicas nomeou
para o acompanharem na jornada

da Beira, 546, c (eg. Que Capi-

tacns nomeou pnra a guarda de

Corpo , e que mais promoções fez,

549,eit'g. Que maniitltos man-
dou publicar contra E Rey Filippe

V. 550. Em que dia partio para a

Campanha da lieira, e n rque ca-

minho, 5 , e íe^;. Como foy re-

cebido em Co.mbra ,
ç<S i. Como

venerou o Corpo da Rainha San-

ta Ifabcl , 561. Que donativos lhe

fizeraó o Rtíiior , a Camera, e o
Cibido dc Coimbra , Com
que formaii.lade conduzio para a

Cidade daGuarria a ElKey Carlos

III. 567. Q^ie fcz aíliTi que che-

gou ao Exercita, 5*^9. Que con-

ferencias ftz para fe cxpugnar Ciu-

dad Rodrigo , e que refultou def»

te Coníe'ho , 570 , e feg. Que dif«

fe a ElRey Citholico íobre o feu

voto, de que íc naó pafTaíTe crio

Agueda, 572. Em que dia che-

gou a Lisboa , 574, Em que dia

fc achou gravemente doentt , e

que progrelío fez a queixa
, 5 7(í

»

e feg. Como recebi o ao N úncio

Apoltolico , 578. Para onde fe re-

tirou , 580. Quando fi>y para a

Qjinta de AIcan'ara , 5 8 1 , e feg.

Que luto tomou , e mandou to-

mar pela mort- do Emperador

LeopolJo , 582. Q.'.e diiTc a El-

Rey Citholico fobre a fua jorna-

da deCait Ha , c como o man cou

cortí^iar na defpediJa , 6oOi e íeg.

C)no auxiliou OS inrerefTes í'e'-

Rey Cathoiico ,610. Cem o -'eu

audi-
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audiência ao Embaixador , que El-

Key de Mdquincz mandiva à Kai-

nha Atina de Inglaterra ,6t t. Co-
mo teltejou aacclamaçaó dclRty
Cotholico em Madrid , e o que
dilíe cm louvor do Marquez d.ts

IVl nas, 64 í. Quando principiou

a enfermar , e que pro^rclTos tez a

doípça , 6 Ç I j e leg. QuediiTeao
Primipe, Infantes , e Duque D.
Nuno , 65*. Como faliou ao

Núncio Apoílolico, e quando fa-

lecco,6 54. Qiie diff^ofiçócs tez

no fcu Teítainento > 5 5 j e íeg.

Como fe abrio o íeu l^eal cadáver,

e que le oblervou ncile ,658, Co-
mo íe dilpoz o ÍHineral , 659 , e

feg. Aonde j.z , 661. Conio fe

fez o a£lo da quebra dos Elcudos,

6(5
5 , e leg. Kefere-le o feu cara-

fler, partes, e virtudes, de que

foy ornòdj , 664 , e feg. Que dt-

monftr^çaô de fent.mento fez pe-

lo íacrilego ro ibo do Sacramento

de Odivelias , 66fi , e feg. Como
defendeo o procedimento do San-

to Oííicio , e que l.ey palTou con-

tra os Chriltâos Novos ,(5/1,6
feg. Como ajudou aol''apa para a

guerra contra os Turcos, (5 7^ , e

íeg. Que foccorro mandou à Pra-

ça de Oraó , 7 ? , e feg. E à de

Ceuta, 674. Qae Ley fez (obre

o modo da Re^cncia do Reyno

,

676 , e feg. Como foy appellida-

do , 677. Que pefFcas nomeou
para a purpura Cardinalicia , eque
Arcebifpados , c Hífpados erigio

o Papa à fua inftancia ,677 ,e feg.

Como rccebeo , e que prcienies

mandou aoPrincii^e Jorge Auguf-

to de Saxonia ,
(5c)^ , e feg. Que

prefente mandou ao Graô Duque
Coime III. 695:. Que Titulos

cicou de novo, 704, e feg. Que
Cffi iaes teve a fua Cafa , 708 ,

e feg. Quando cafou a primeira

vez , 72 Quando , ecom quem
cafou a icgunda vez, 741. Cotn
que fineza aHiltio àRainhana lua

ooença, 7^6 , e feg. Que filhos

teve , 74 1 i75S , e íeg. Cotno lo-

lemniiou o naicimenco do Pnnci-

pe D. Joaó, 755.
"ekim (O Bi

i
pado de) quando foy

ercííio, 679»
Ftnalva ( CondelTa de) quem era,

297.
Pernambuco ( Cidade de ) por quem

foy reítaurada , 188.

Pernambuco ( Bifpadode ) quando,
e por quem foy ertfto , 678,

Placíticia ( Cidade de) como le rcn«

deo a EIRcy Catholico, 629.
Ponte. (Conde da ) Veja-íe Mello.

Porteiros mores dclRey D. Aífonío
VI. quem foraó,4i5'.

deiUcy D. Joaó IV. 2 2(5.— delRey Dom Pedro II. 709 , c

Portugal ( D. Miguel de ) Bifpo de
Lamego , e Embaixador a Roma ,

que comitiva levou , e como fez a
fua entrada , i ^ 5 , e feg. Com
que valor fe portou no encontro

,

que teve com o Embaixador de
Caftella , 141 , e feg. Que fez

vendo, que naó podia confeguir

a fua negociação , e como fe reti-

rou, 142 , e íeg.

Preces y que fc fizeraô cm Liiboj pe-

la melhoria delRoy Dom Pedro ,

quaes foraó ,578.
Preftdefites dos Tnbunaes no rcyna-

do de D. Afíonfo VI. quem fo-

raó , 41 2 , e feg.— no tempo dciRey D. Joaó IV.
2 ^ I , e feg.— deiRey D. Pedro II. 710, e feg.

722 , e feg.

Príncipe ( Regimento do ) ain-:^:! fç

obferva na Junta dosTres Eíladcí,

271,6 feg.

Priz^o dos Fidalgos , e j eííoas con-

jura-
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juradas contra El Rey D. ]oaó IV.

como fc executou , e quem eraó

as ditas, 156. Como foríó algu-

mas caftigadas, i6 2,eíeg. t co-

mo fe livrarão outras j 164.
Pro^vedores das Obras do Paço del-

Rey D. AfFonío VI. tjucm toraõ

«

416.
delRey D. Joaó IV. 250.— delRcy Dom Fedto 11. 710, c

716.
Pueros ( D. Pedro ) foy Meftre do

Príncipe D. Theodofio, 265»

R
Ainhas de Portugal , como eraô

/V conduzidas , e alhltiaó nos Con-
íelhos deFlí-ado, 7?i , e íeg.

Rainhas de Portugal. Vcja-fe D. Lui-
\a

,
Aeobonrg , e Saboja.

Regimeíito do Princij e [;. Theodofio
ainda íe cbícrva na Juma dos Trcs
tilados ,271 jC ícg.

Relaçaõ da comitiva , com que o Du-
que D. Joaó il. foy clperar aDu-
queza iua efpofa , • 5 j e Teg. E das

ii-ftas
, que íe fizereó nelta occa-

Haó
, ; 2 , e feg,

Espojleiros mcres delRey D. Affbnfo

Vl. quem foraó ,414, e 4 1 5.

delRey D.]oaólV. 225.
deiíley D. Pedro II. 7 l O.

Rkhdieu (O Cardeal de) que dili-

gencias fez para que leacclamalTe

Rey de Portugal ao Duque de Bra-

g,ança, fi.

Rio de Ramiro ( Bifpado do ) quan-

do , e por quem foy erecto, 7 8,

Roma ( Embaixador em ) D. Miguel

de Port'j;íAl
,

Bifpo de LamegOt
Vcja-íe Portugal.

Roma ; Mililitros Portuguezes , que
forió a cila norcynado de D. Pe«

dro i!. quem foraó
,
fípç , e f^^.

S. Roinain ( O ALbadc de ) Embai-

xador de França , quardo fe2 a

íua entrada publica , 467.
Rook^i^ ]or^t ) Almiran c da Arma-

da , qut conduziu Corlos Jli. a

Lisboa , qu.iii o elevou , 524,
Que offena lhe mandou fazer Ei-

Rty D. Pttro, 525.
Ruy 'Jelles de MffiíT^s , Sen hor de

Unhaó , quanco faleceo , 261.

Com quem foy cafado , e que uef-

cendencia teve. ibid.

çAboja ( Carlos Amadeo de) Du-

|3 ^Lic dt iSeomurs , quanco naf-

cco , e morrto , 42 1 , c 42
Comqu.m foy calado, equc a|-

ctndeni ia tt ve , 42 ^.

Saboja ( D. Marid Frarcifca Ifabel

ce ) Kainha de Poitugal , com
qusm caiou, 385^. Cim que for-

malidade , e aonde fe ttULrou o

ftu caíamento , Em que cia

partio para Portugal , e qu-ndo

chegou a Lisboa ,
^pz , e feg. Co-

mo foy fitiejada a lua vinda,

e feg. Qre pez. res lhe deu logo

EIRey, 397. Quando, e porque

caufa fe rtt rou da lomranhia dcN

Rey, 40^. Em que dia fe profe-

rio a fentença da nullidade do dito

cafamento , e quem foraó os Jui-

zes, 421. De quem foy filha,

42 I , e feg. A fua Arvore , 42
Que reprefentaçaó fez aos I res Ef-

tados do Keyno depois da fenten-

ça do divorcio , 459. OjJe refol-

veraó , e como fc aiullon o feu ca-

famento com o Prmcipe D. Pe-

dro, 4ÍÍO , e feg. De que condi-

ções fe fo mou o Tratado M »:ri-

monial
,
4<^ ? , e feg. Quando , e

como fc c.'ltbr.'r<ió os dcipoforios,

4fí^. Que dili^encid fcz parama-

yor fegurança da confcitncia no
parti-



particular da difpenfa , 4<5 ? j e feg.

Quando nafceo , e de que virtu-

des loy ornada, 725. Que Kcli-

gioiV.s trouxe comíi^o para a fun-

dação cie hum Moftciro , c qual

foy tile , 7 2 7. e Ic^. Que caio lhe

fuccedeo como leu Vcsdor Dom
]oaó deSoula, 725» , e fcg. Como
era conduzida , e alíiftia ao Con-
fcllio de Eltado , 7?i, e ícg.

Quando principiou acxcrcitaríc na

perfeição da vida devota , c que

Obra efcrcvco , 7?5. Quando
principiou a enfermar , e que pro-

^refío fez a doença , 7^4,0 fcg.

Com que piedade recebeo os Sa-

cramentos, 7?5 } e íeç. Aonde
faleceo , e que dilpofições fez no

Teítamento ,478,6757, e íeg.

Aonde j^z , e que obras fez , 7 5 8 ,

e feg. Que Elcritores trataó delia,

c que deícendencia teve, 740, e

Saboya ( Viílor Amadeo Duque de )
com quem ajuftou o (eu cafamen-

to,47l. Q^^ prenda mandou à

efpola , 475^. Em que tempo de-

terminou vir para Portugal , e que

Armada o fiia conduzir, 475 , e

íeg. Porque cauía (e rcftitulo efta

a Lisboa fem o referido Duque

,

477-
SaUwaf-ca ( Cidade de) como fe ren-

deo a ElKcy Carlos lil. 6?? > ^

feg.

Sal-vaterra ( Praça de ) como , e por

quem foy recuperada
, 5'y7 , e feg.

Saúde ( Marqiitzadode) quando foy

creado , e a quem conferido ,409,
Sandonal ( D. Francifcode ) Duque

de Lerma
, quando faleceo , 26 1.

Com quem cafou , c que afcen-

dencia teve. Ibid.

Said ick^ ( O Conde de ) General

,

e Embaixador de Inglarrrra , como
foy vifitaHo , e bofpedado , e quetn
fjy feu ConduiSor

, zp: , c fcg.

Tom.VII.

Com que negociação veyo outra

vez a Litboa , 465 , e íeg.

Sar^a ( Villa de ) como , e por quem
toy tomada , 599.

SaxoHÍa O Príncipe Jorge Augufto
de ) em que anno veyo a Lisboa,

e como o r^cebeo ElKey D. Pedro
11.69; jcTcg.

Schomberg ( O Conde de ) que digni-

dades , c lugares teve , e quando fa-

ítcco, 7.78 , e 6(jo.

Sebajliamjfas
t que

j
rincipio tiverac,

e a que fim dirigiaó as fuas pai-

xoens
, 60, e fcg.

Secretaria de Ejtado ^ que fórma lhe

deu ElKty D. Joaó IV. 202.
Secretaria , ir ftuuida pelo referido

Mon^rcha, qual foy, 202.
Secretários de Ejiado , e outras cate-

gorias, dcIRcy Dom AffonfoVí,
quem foraó ,417,6 íeg.

delííey D. joaó l V. 2 í 1 , c 2
5— delKey D. Ptdro U. 7 1 1 , 7 1 9 ,

e fes.

Sjl'va C Luiz da ) porque caufa fo-

gio para Caífella ,«51. Que Con-
dado lhe deu t IRcy D. Filippe IV^.

e quando morreo, !f2.
Sjil-va ( Ruy Gomes da) Príncipe de

Melito , quando nafceo, e com
quem calou, 261. Quem foraó

os leus afcendentes. íbid.

Soure. ( ( ) Conde de ) Veja-fc Cojla.

Soure (O Conde de ) com que va-

lor fe portou na paflagem do rio

Tiecar , ou Bazzagana , e quando
falcceo ,65o.

Soufa ( Francifco de ) Coutinho , re-

fidio na Corte de Madrid por or-

dem do Duque D. Joaó IL 8. Foy
feu Apofentador mór ,42. Que
comminaó levou na Embaixada a

Dinamarca , I 29. Acçaó de gene-

roíidade , que ufou como Almi-

rante, que o conduzio i^i. Que
honras lhe fez ElKey de Dinamar-

ca, 12 2. Como foy recebido pe-

Fflff U



Iniex

la Ra-nha de Suecfa , e qu; Trata-

do ajurtou coTi ella , i ; ; , e Tes^,

Soufa ( D. Joió de ) VcJor da Gafa

da Rainha U. M-iria Fr^nciíca de

S.iboya
, que lhe dilTe

, qucrenJo

ella doetire coitinuar humj jor-

nada ,1^0.
Stnart (Jicobo) R?y da Hráa Bre-

tanha, qu^nJo nafceo , faleceo , e

com quem calou
, ^ ? 7. Quem fo-

raó feuspays, ea\ó^ Ibid.

Suécia ( A Kainha de ) que i^ofto re-

vê da Embaixada
,
que lhe man-

dou ElKey n. Joaó IV. e que alli-

anca fez con -He , i ^ ; , e íe:».

Stmilherei diConbia leláeyD. Af-

fonfo Vi. quem foraô , 416 , e

fe».— delRey D. Pedro II. /op ,717,
efeg.

T
cr* ingere (Cidade de) querendo

j[ E Key fí. Pedro H. compralla
,

que fez o Parlamento de Ingla-

terra , c quem a tem ao prefentc >

(Ç89.

Tarouca (O Conde de) querendo
fogir para Giftel!a , que Fidalgos

perfuadio para que fofTem com cl-

le, I fO, e feg.

Ta-vora ( Luiz Bernardo de ) Con-
de de S. joaó , com que valor, e

felicidade conquillou a Villa de

Fuenre ninaldo , ç^-z.

D. Theodofto (O Príncipe ) com que
razoens moftrou fe deviaó ampa-
rar 01 Príncipes Palatinos , 191.

Quando foy declarado Principe

do Brafil , e Dunue de Bragança
,

2t6j €164, Quando nafceo, e

foy bautizado, z6^. Quem foy

íc-u Padrinho. Ibid. Quando foy

f ito Coronel da Nobreza , 254.
Qu: vinudes reíplandeccraó no

feu efpirito , e. qujm foy Teu Mef-
tre, 2í)5. Que Obras compoz , e

que Sciíncias cuhivou , 266 , e

íeg. Deqií moio, e em que dia

part^o para a Província de Alcrre-

jo j e corço foy rectbido , 268.

Que inftruçóes lhe mandou El-

Rcy , Ccmo íe rclfuuio a

Lis^^oa , 271. Quando foy fciio

Generaliílimo das Armas Portu-

guezas , e com que jurildicçaó,

271. Emquí exercícios f-^rados

empregava o tempo , 2 74. Quan-
do falecco , e aonde )az , 275.
Com quem fe tratou o feu cala-

mento. Ibid. e feg. Que Efcrito-

res fazem memoria da íua vida ,

2 7f).

TeJJé ( (3MarichaI de) porque C£u-

1» naó aceitou a batUha , que lhe

ofF.-receo onoífo Exercit") -, <;(^^m

Tefiamento delUey D. Joaó IV. com
qup piecíáde foy feiro , 2 i i , e feg.

Toledo C D. Leonor de ) Duqueza de

Florença , quando faleceo, ? ^ 7.

Com quem cafbu, e quem foraó

feus pays. Ibid.

Tour-vil ( OMarichal de) com que
defignio appareceo na Bahia de La-

gos ,687.
Trappa ( O Abbade da ) que cbfe-

quio, efupplica lhe mandou fazer

ElRcvn.Pedron.6iC8.
Tratado da liga da Grande j4Uia}!ça

com El Rey Dom Pedro II. de que

condições era formado , 517,6

Trinchantes delRcy D. Affonfo Vf.
quem forn^ , 4 » <.— dtlRey D. Joaó IV. 227, í2p,
efeg.— delRey Dom Pedro II. 71c, e

716.

Fahu



das coujas

u
r?Ahia (Fr. Jeronymo) Monge
r !>. bento

, ijue Obra corrpoz,
e aonde leconfcrva, 407.

V<tJe>i^a de Alcatitard
,
quem a fitiou,

e com que condrçces íc rendeo,
?bi. Quando , e como foy em
outra occdfiaó tomada , 58^, Que
illuíaó padeceo hum Auihor ncl-
ta matéria

, 587. Qiiando foy de-
molida , e ctn 4ue tempo fc relti-

tuío,

Vambwe ( O Cardeal Duque de) dif-

peiífoua Kiinlia IJ. Mana Francií-

ca de Sdboya do impedimento 5

que tinha para caiar com o Prín-
cipe Ucgen e, 46 2.

Fandome ( A Prmceza líabel de) com
quem foy caiada, e quando fale-

ceo,4Z2, Qjem foraó Teuspays.

Ibij.

FafcoHcellos ( Miguel de ) por quem
foy morto, 8(5. Como foy livre

o feu cadáver da barbaridade do
povo, que lhe dellruío as caías ,

e fa7enoas
, 87,

Vafcor.ceUos ( Smiaõ de ) foy Gentil-

homem da Camera ,e Governador
da Cafa do Infante D. Pedro ,4? 2,

e feg Que incivilidade lhe fez

,

440.
Védorís da Caía delRey D. AfFonfo

Vl. quem foraó 4 1 4. , 4 1 5 , e fe^.— dciKey D, joaó IV. 227, 228,
2 2 9 , e feg.

'ieiRey D. Pedro II. 7 IO, 715,
e feg.

F?lles ( Marquez de los ) Embaixa-
dor de Cíftcl'a em Roma

, que or-

tJ-m coníegulo do Papa , 138.
Qje infolencis. quiz fazer aonof-
fo Émbâixador. Ibid, Exefutan-
do-a , como fe portou , e f:íhio

delia, 141, Para onde fe retirou,

I4<'

notáveis. 785
Vefiido do Duque D. Joaô II. quan-

do recebeo as benções nupciaes,

de que adorno, e valor era , 24,
e feg.

Vice-Reys dalnàia no tempo delRey

D. Pedro II. quem foraó, e que

obraraó , 698 , e feg.

X f^icente ( O Conde de ) Joaó Al-

berto de favora, quando, c aon-

de faleceo, 615.
Fiegas. ( Antonio Paes ) Veja-fe

Paes.

Filla-Real (O Marquez de) que
motivo teve para fe conjurar con-

tra ElKey D. Joaó IV. 148 , e feg.

Querendo-fe accufar defte defaii-

no, que lhe dilTe EIRey , c como
foy prezo , i 56 , e feg. Quem
prendeo ao Duque de Caminha feu

filho, e para onde foy remetido,

I57. Como foraó íentenciados ,

e cafligados , 161, e feg. Quem
pertendeo fucceder nclía Caía

,

í6^. A quem fe deraó os bens

delia , 427.
Filta-Ferde (O Conde de ) D. Pe-

dro Antonio de Noronha , Vice-

Rey da Índia, como foccorreo a

EIRey da Períia ,
rtpp. Que Em-

baixada lhe mandou , c que fuc-

cefTo teve. Ibid. e feg.

Fillar-Mayor ( O Conde de ) Ma-
noel Telles da Sylva , Embaixa-
dor a Heidelberg , com qae nego-

ciaçaó foy
5
quando partio , e que

pelToas o acompanharaó
, 482.

Quando fez a fua entrada publica,

e que Ceremoni?.! fe obfcrvou nas

audiências, que teve ,483 , efeg.

Em que dia psrrio para oRcyno,
e quando chegou

,
4"6 , e feg.

Quando foy feito Marquez dc
Alegrete, 704,

Fimiofo ( O Conde de ) acciamou

em Évora a EIRey D. Joaó IV.

pf. Sendo nomeado Capitaó Ge-
neral das Armas de iodo o Rcyn;^,

quim



jiS Index das coufas notáveis.

quem lhe dcfviou efte emprego
,

1 8. Com que razoens o queria

fazer entrar na conjuração o Ar-
cebifpo fic Braga y como fe def-

viou delle , c o que fez ,155. Foy
Conduftor do Embaixador de
França, 165. Para ascafas dofeu
dcfcendente foy convaiccer Elhey
D. Pedro II. 580.

Vifcondado de AíTeca ,
quando foy

creadu , e a quem conferido j 41 2.— de Barbacena ,411.— de Caftello-Branco, i2 2.

de Fonte-Arcada , 706,
f^ijnay que o Duque U.Joaõ II. fez

à Duqueza de Mantua , que cerc-

monial le obfervou nelh, 66y e fegt

Vnhaò ( Ruy Telles de Menezes , V.

Senhor de } quando faleceo > 26 1

.

w
JTZAlàecK C Catharina CondeíTa

de ) de quem foy filha , c que

deícendeticia teve» 671.

Wúhúmo ( Filippe) Eleitor do Impé-

rio , quando nalceo , e morrto,

761. Com quem calou , c que

afcendencia teve, Ibid.

X
"X^Em de los Ca'valleros ( A Ci-

uaae de ) por quem foy rendi-

da , 627.
Xe'Vfra ( Rio ) com que felicidade

o paliou o Maiichal de Tcflé,

608.

Y
rOrck. C Duque de ) vifitando no

mar a Rainha D.C»tharina, que

eticheta íe obfervou reftc aflo,

Zpp , e feg. Forquem toy redu-

zido àKeli^iaó Catholica, 317.

FIM.
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