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MMàÊmâÈÊ^

INTRODUCÇAÔ A' OBRA.

NTREY na laboriofa empreza
defte Mappa naõ fó para inf-

truir aos Nacionaes principian-

tes , mas efpecialmente para in-^

formar com individuação fmcé-

ra aos eílrangeiros do eftado

verdadeiro do noíío Paiz ; confiderando , que

fó aíTim poderiamos atalhar os continues erros,

e defcuidos , que fe obfervaÕ ainda nos Au-
thores modernos , que fem conhecimento das

noífas terras chegaÕ a fallar de Portugal.

Elles attribuem eíta ignorância à falta de

quem lhes communique huma exada Geogra-

fia do noíío Continente, e ao menos hum epi-

tome hiftorico das mais importantes , e publi-

cas acções. Atrevi-me a cultivar efle meu pro-

jeílo, naõ obftante verme fufpenfo com o em-

baraço de naõ ter cabedal fufíicicnte para des-

empenhar a idéa
;
porém como ha alTumptos

,

cuja utilidade unida à boa intenção do Êfcri-
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tor coftuma fLipprir os defeitos da Obra , che-

guey a publicar cinco partes , que correndo

pelo mundo, tiveraõ a felicidade do benigno
acolhimento que experimentarão dos curiofos.

Agora porém que fe fez precifa efta no-

va j e legunda ediça5 por flilta de exemplares

da primeira , achey conveniente augmentalla

comopportunos retoques, e novas efpecies pró-

prias do alTumpto; entre as quaes me pareceo

indifpenfavel fazer algumas obfervaçÕes fobre

o Mappa.
Com raza5 dilTe Jufto Lipfio (a) que o

invento dos Mappas fora a mais engenhofa
idéa em que os homens tinhaÕ dado

;
pois em

breve efpaço, e a huma vifta nos moftra todo
o mundo , e por elle conhecemos o íitio , e

grandeza de cada Reino, Provincia, ou Lugar.

Attribue-fe eíla invença5 aos Egypcios , e par-

ticularmente a ElRey Sefoftris , como diz Dio-
doro Siculo (3) pofto que Diógenes dê a pri-

mazia a Anaximandro (4) difcipulo de Thales

Mileíio.

Porém ou foííe hum, ou outro, he infal-

livel que os Mappas naquelle tempo na5 erao

delineados , como agora faÕ as Cartas Geográ-
ficas, mas erao humas Taboas difpollas em co-

lumnas , em que fe demarcava a altura das ter-

ras y aílim como vemos nas de Ptolomeu , e

nas chamadas Theodollanas. (5) Depois fe fo-

ra5

[i] Veja-fe ao P. Axevcd. 00 Trat. llias innucepig.fi. [2] Lipf.

lib.z epift. j-i. [3] Diod.Sicul.I. i.fe£t.i. [4] Laertius in ejus vita,

If] ;£:ian.K 3. c.28. apud Celiar. lib. i. c. i.Geograph, amiq.



raÔ expreííanJo em globos, ou esferas, de que

faz menção o mcfmo Ptolomeu, (i) e de Ro-

ma fe divulgou eíle ufo para todas as mais ter-

ras do Univcrfo.

CoftumaS pois os Mappas fer ordinaria-

mente delineados em dous circulos, que repre-

fcntaÕ dous meyos globos comhuma linha que

os atraveíía pelo meyo , que íignifica a Equi-

nocial , eelles o globo terrcítre expreííado em
plano. No alto eílá o Polo Ar(ftico , a que tam-

bém chamaÕ Polo Septentrional , ou do Nor-
te. Na parte mais infíma eftá outro Polo cha-

mado Antardico , ou do Sul. A' maõ direita

fica o Oriente, e à efquerda o Occidente.

Para cada huma das partes da Equinocial

correm outras duas linhas , que fignifícaõ os

Trópicos. A que eftá para a parte do Norte
he o Trópico de Cancro ; e a que eftá para a

parte do Sul he o de Capricórnio. A linha que

corre obliquamente de hum dos Trópicos para

o outro , cortando a Equinocial , ílgnifica a Ecli-

ptica; ainda que efta naÕ fe pinta em todos os

Mappas.

As linhas, ou rifcos que correm de Nor-
te a Sul, denotaõ os gráos de longitude, e as

que correm de Nafcente a Poente , cortaÕ , e

moftraõ os gráos de latitude, os quaes come-
çaÔ da linha Equinocial , c acabaÕ de huma
parte do Norte , da outra no Sul. De modo,
que da Equinocial para o Norte ficaÕ oito li-

nhas das fobreditas , as quaes eftaÕ diílantes hu-

ma

[l] Ptolom.lib. I . c. 14.



ma da outra lo. gráos; e aíllm denotaÕ os 90.
gráos , que ha da linha Equinocial ao Norte.
Na mefma forma fe contaõ outras tantas linhas

da Equinocial para o Sul.

Eftas linhas, em que femoftraÕ os gráos,

também coftumaÕ efcreverfe pela orla dos
Mappas ; e advirta-fe que as linhas de Norte-
Sul, ou Meridianos, fempre fe va5 chegando
humas a outras cada vez mais, quanto mais fe

vaÕ chegando para algum dos Poios : e alTim

áçfde que paílaÕ da Equinocial, nunca os gráos

tem a mefma quantidade j donde he certo

,

que as terras , que eflaô v. g. debaixo do cir-

culo Arótico , naÕ podem eftar entre fi taõ re-

motas, como as que eílaô debaixo da Equino-
cial, ou de cada hum dos Trópicos.

O mais útil dos Mappas he a intelligencia

da fua graduação; para o que fe ha de faber,

que o gráo he o efpaço de 18. léguas, (i) E
foy neceíTario inventar a conta dos gráos , pa-

ra declarar a parte onde eftá arrumada a Cida-

de, ou Lugar que queremos faber, e onde o
havemos bufcar no Mappa; epara ifto he pre-

cifo naÕ fó o gráo de altura, ou latitude, mas

o de Lefte-Oeíle , ou de longitude.

Chama-fe gráo de latitude, porque ainda

que o Mundo feja redondo , e nos globos na5

haja mais largura que comprimento, com tudo

como eftes gráos fe cont™ da linha para ca-

da hum dos Poios , a eíle refpeito fe diz eíla

a largura , ou latitude do mundo ; e contém
fó-

[1] Pimentel na Arte de Navegação part. i.c 3.



rómente a quarta parte do comprimento. De*

forte que tendo o mundo 360. gráos de com-

primento , ou de Lefte-Oefte , tem ío da linha

para o Norte 90. , e outros tantos da linha

para o Sul.

Os gráos de altura começaÕ da linha ; de-

fortc que fe eftivermos 18. léguas affaftados

da linha para o Norte , diremos que eftamos em
hum gráo de altura do Polo da parte do Nor-
te ; e fe eftivermos ^6, léguas , diremos que eP
tamos em dous gráos de altura do Polo j e da-

qui por diante até 90. gráos : e do mefmo
modo da parte do Sul. ChamaÕ-fe gráos de

altura do Polo ,
porque alllm como elles va5

crefcendo , aíTim fe vay levantando para nós o
Polo fobre o Horizonte.

Sa5 os gráos de longitude , ou compri-

mento 3^0., e porque de Oriente para Occi-

dente , ou vice verfa , naõ ha ílnal algum fi-

xo , a refpeito do qual fe podeíTem aííentar os

gráos , e começar a conta delles , de confenti-

mento de homens fabios , huns alfentaraõ o
principio , e fim deftes gráos na Ilha do Cor-
vo , outros na de Tenarife

^
porém moderna-

mente o eftabeleceraÕ na Ilha do Ferro , que he
a mais Occidental das Canárias , e corre do Oc-
cidente para o Oriente, (i)

Para aífentar eftas diftancias , e gráos , foy

neceíTario o conhecimento dos eclipfes da
Lua

;
porque como fejaÕ no mefmo ponto em

toda a parte , Ptolomeu , e outros companhei-

ros

[i] Vallemont nosEIcm. daHiftor.l.i. c.3.



ros defejofos de alcançar quantos gráos hu-

ma terra ficava mais oriental que outra , nos

tempos em que haviaÕ fucceder os eclipfes

ie hia5 àquelíes lugares , e obfervavaÒ a ho-

ra da noite , que neiles era o eclipfe , e fabida

ella, ficavaõ entendendo quanto huma terra

eílava mais oriental que outra
j
porque aquel-

les lugares onde o eclipfe apparecia mais tar-

de , he certo que fícavaô mais orientaes , pois

neiles mais cedo anoitece , que nos outros mais

occidentaes.

Todavia parece que neiles gráos , e no

aííento dos lugares , e terras a refpcito delles

na5 pode haver muita certeza; porque ella

naÕ podia acharfe fenaÕ pela dita experiência ,

que naÕ feria poifivel fazcrfe em todos os lu-

gares y e menos naquelles que depois fe def-

cobrira5. Aíllm advertimos que nos Mappas

fe acha entre huns , e outros diverfidade nos

gráos de longitude , porque huns principian-

do por diíerente Meridiano põem os lugares

em mais , outros em menos gráos. Vê-fe ifto

neíla obfervaçaÕ que fiz fobre a longitude de

Lisboa , fegundo as Cartas Geográficas de vá-

rios Authores.

JÍl'



Alttíra de Polo de Lisboa conforme diverfos

Geógrafos nas Cartas de Portugal,

Latitud. Longit,

gr. m.

38. 58.

38. aó.

38.33.

38. 53.

38. S5'

38. 40.

38.40.

38. 48.

38. 35.

38.40.

38. ^,5'

38.48.

38. 50.

38.40.

38.48.

38.40.

38.48.

38.45.

38. 39-

38. 40.

'^9' 38.

gr. m.

7. 12..

9. 54.

10. 5.

5. 15.

7- 45-

IO. 14.

7.42.

7- 37.

9. 52.

8. 6.

9.45.
12.

9. 12.

7.

9. 15.

5. 10.

Carta Geográfica de

Fernando Alvares Seco.

Monf. Sanfon.

P. Du-Val.

Pedro Mortier.

Francifco Halma.

Carlos Allard.

Joa5 de Ram.
Nicoláo Viícher.

P. Plácido Aí2:oftinho.

JoaÕ Bautifta Lavanha.

Joaõ Bautifta Nolira.

Monf. Tailot.

Jacome Canteli.

Gafpar Baillieu.

Joaõ Bautifta Homannu.
Pedro Teixeira.

Manoel Pimentel.

P. CapaíTi.

P. Dechales.

P. Ricciolo , e Tofca.

Petavio.

Deforte que em todas as Cartas Geográficas íe

encontra dilTercnça nas longitudes. Advirto que

para a formatura defte Mappa me vali da Car-

ta de Joaõ Bautifta Homannu imprefta no an-

no de 1736, por fer a que mais fe ajufta às

Tom.I. Pvart.I. ^^ com-



computações da Arte de navegar do noíTo in-

íigne Coímografo Manoel Pimentel , tidas pe-

las mais exaiílas.

Da intelligencia do gráo de longitude em
que eftiver algum lugar , fegue-fe o eBeito de
fe faber quanto eflá oriental , ou occidental a

refpeito de outros , e quantas léguas ha de hum
a outro , eftando na mefma altura de Polo ,

contando i8. léguas por cada gráo nas terras

que íicaÕ perto da linha. Segue-fe também
íaberfe quanto nafce , ou fe põem o Sol mais
cedo em huma terra , que em outra

;
pois na-

quella que eftá mais oriental hum gráo que
outra , nafce , e fe põem o Sol primeiro qua-

tro minutos de hora : e na que eílá mais ori-

ental 15. gráos , nafce, e fe põem o Sol hu-

ma hora primeiro. Iíl:o fe entende em iguaes

alturas do Polo
;
por quanto pode huma ter-

ra fer mais occidental que outra , e nafcer-

Ihe muito mais cedo o Sol no VeraÕ , por
caufa da fuâ mayor altura do Polo.

Mayores eífeitos refultaÕ do conhecimen-

to dos gráos de latitude
;
porque fe fabe fe o

lugar eftá muito chegado à linha , ou pelo

contrario ao Norte ; fe a terra fera quente, tem-

perada , ou fria : fe a gente fera alva , negra ,

ou morena , fegundo a obfervaçaÕ ordinária

fundada na mayor vifmhança , ou diílancia do
Sol. Também fica manifefta a quantidade dos

dias do anno
;
porque quanto menos faÕ os

gráos de altura , tanto mais fa5 iguaes os dias

com as noites.

Finalmente do conhecimento do gráo de

lon-



longitude , e latitude Juntamente rcfulta huma
apta noticia para bufcar no Mappa a terra

tjuc fabemos clH em tal gráo , e as léguas que

difta huma da outra. Mas porque he útil fa-

ber a diverlldade que ha de medidas itinerá-

rias , conforme as varias accepçÕes das Provin-

das , informarey delias com a melhor exacça5

que me foy poílivel extrahir dos Authores.

Braça Porttí

gueza.

Covado Por
tuguez.

Dedo,

Grão em Por-

tugal.—Em Alema-
nha,

—Em Itália.
—EmFranca.

— Em Ingla-

terra.

Légua Portu
gueza.

IO. palmos de craveira , ou 6*

pcs , ou 8o. polegvadas.

3. palmos , ou 2,. pés Portugue-

zes.

4. grãos de cevada lateralmente

unidos.

18. léguas.

10. léguas das grandes: 12. das

medianas : 1 5. das pequenas ,

conforme diz Briecio
;
porém

fegundo Cluverio em Alema-

nha hum gráo da Esfera cor-

refponde na terra a 5. léguas

das grandes , ou a 10. das me-
dianas , ou a 1 5. das peque-

nas.

60, milhas.

ao. Icguas das grandes , e ^5.

das commuas.

2.7. léguas das grandes: 50. das

medianas: 60. das pequenas.

2,8168. palmos craveiros , ou
2.818. braças de 10. palmos

^ ii ca-



— Alemã
grande.

Mediana.
Pequena,

— Itálica,

— Franceza.
— Ingleza.
—Cafielhana.

Milha.
Palmo cra-

veiro.

Pafjo com-
miim.
— Andante.
— Geométri-

co,

Pê Portu-

guez.
— trancez.

Polegada.

Toeza,

Vara Portu-

gueza.—Valenciana,

Verga.

cada.huma, ou 300C. milhas

Itálicas.

6000. paíTos geométricos.

50C0. palTos.

40C0. paílbs , fegundo Briecio.

1000. paíTos.

3000. paííos.

0.1 81. paííos geométricos.

O mefmo que a Portugueza.

1000. paííos.

8. polegadas.

4. palmos emeyo, ou 3. pcs.

3. palmos, ou dous pés.

7. palmos e meyo de craveira

eícaííos , ou 5. pés geomé-
tricos.

il. polegadas , ou palmo e meyo
de craveira.

O meímo.
10. pontos , ou linhas.

6. pés Régios. He propriamen-

te medida Franceza.

5. palmos.

4. palmos.

10. pés geométricos.

Entendida a configuração dos Mappas ,

ou Cartas Geográficas univeríaes , facilmente

fe entendem as particulares ^ as quaes íe forem
~ de



de hum Reino, fe charaaÕ Corograficas , e fe

reprefentarcm huma fó Província , ou Cidade
,

fe chamaÕ Topográficas. Ncíias ,
para fe fabcr

a diílancia que ha de hum kigar a outro , o

modo mais fácil he applicar no Mappa hum
pé do campaílo ao centro da cifraíinha , que

em todos os lugares coftuma vir expreilada na

fua verdadeira fituaçaÕ local , e o outro pé à

outra terra ; e depois transferindo afllm o com-
palfo aberto ao petipé , ou efcala das léguas

,

que fe põem na parte mais defembaraçada da

Carta , efte lhe moílrará a diflancia.

Porém fe a diflancia dos lugares achados

for mayor na abertura do compallo , que a gra-

duaçaã do petipé, entaÕ fe tomará neíle hu-

ma diftancia arbitraria de lO. ou 10. léguas,

e transferindo o compaíío ao corpo do Map-
pa , irá regulando por linha reiíta de hum a

outro lugar , até fazer jufla a medi^aÔ.

H4 outros modos de achar a diílancia de
hum lugar a outro , íiibidas as fuás latitudes

,

^ e longitudes verdadeiras , os quaes modos en-

/ma a Trignometria por via das Taboadas dos

fenos , e tangentes. Também pelo quarto de
circulo de redução , fabidas as differerças das

latitudes , e longitudes , he muito facil , e exa-

€io , cujo ufo fe pode ver na Arte de nave-

gar do famofo Manoel Pimentel.

Pelo exame , e calculo defles modos for-

mey as Taboas Topográficas , e itinerárias

das principaes terras de Portugal , advertindo

que as diílancias das léguas de hum lugar a

outro em as ditas Taboas faÕ tiradas por linha

re-



rei^a , conformando-me com as Cartas Geo-

gráficas de Pedro Teixeira , e Joa5 Bautiíla

Homannu, como já diíTe.

No mais eftou certo ,
que alíim como

defcLibro defeitos nas Obras dos outros , na5

íicarey também ifento da cenfura , e reparos

que os doutos me fizerem , a cujo racionavel

juizo me fubmeto ; efperando que as fuás ad-

vertências me firvaÕ de inftrucçaõ para a emen-

da. Sobre tudo protefto naõ haver efcrito

nefta Obra palavra , ou claufula que naÕ feja

totalmente fujeita à correcção da Santa Igre-

ja Catholica Romana , a cujo infallivel dida-

me rendo de boa vontade o meu entendi-

mento.

IN-
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M APP A

PORTUGAL.
CAPITULO I.

Da JttuaçaÔ , etymologia , e clima

dejle Reino.

A parte mais occidental da Euro-
pa, como coroa de toda a Hef-
panha , fitio eftabelecido da cle-

mência do Ceo para cabeça do
mais dilatado Império, eftá col-

locado o famofo Reino de Por-

tugal entre o parallclo de 37,
e 41 gráos de latitude feptentrional, e entre os p,
ei3 gráos de longitude

,
(i) cuja diftancia inter-

média reduzida a léguas, commenfuradas pela mar-
Tom.I.Part.I. A gem

[i] Sanfon, e Joaó Bspt. Hom.JVlappadePort,



Mcippa de Portuga/,

gem marítima, vem a fazer loo no feu jufto com-
primento, e 3f na lua mayor largur.í. De circum-
ferencia tem iSf léguas: as 13^ de ribeira mariti-

ma , refpeitando alguns ângulos ; e as ifo de raya

terreftre, conforme a Geografia BLivianí. (i)

1 Eílc calculo vay formado na hypoteíi de que
damos 18 léguas a cada gráo do Meridiano , e 14
a cada gráo do parallelo } e que o Reino tem de

latitude f gráos com alguns minutos , e 3 de lon-

gitude.

. 3 As partes, ou limites confinantes faõ eíles:

Galiza fica-lhe ao Norte, ou Septentriaõ > a coíla

do Algarve ao Sul, ou Mcyo dia-, o mar Oceano,
chamado de Portugal , pelo Occidente j e Callel-

la a velha, Leaõ , e Andaluzia confinaõ pelo Ori-

ente.

4 O primeiro nome, que teve efte Reino, foy

o de Lufitania ,
querendo os mais dos Geógrafos ,

e Hiftoriadores que Lufo , ou Lyfias , filho de Ba-

co , foíTe o que pelos annos 800 do diluvio univer-

fal lhe conferiíTe o nome , deduzido com pouca
differença do feu próprio. (2) Porém elle fyílema

taõ conltantemente recebido , e patrocinado pade-

ce as contradições
, que occaíionaó as fabulas, em

que fe funda.

f Quem quizer dar credito ao doutiíTimo Sa-

muel Bocharto , (3) a palavra Lufitania he vocá-

bulo Fenicio , derivado da raiz JLaz, que fe inter-

preta yíínydgdalum , iílo he , Amêndoa , dos quaes

frutos foy íempre fértil Portugal : (4) c como os

Fenices coftumavaõ dar nome às terras, que habi-

íavaõ, conforme os frutos, de que eraõ mais abun-

dantes , (f) naõ parecia improvável , nem incon-

gruente efta conjectura ,
por fer eítabelecida em

hif-

[i] Geograf.Blaviao. [z] Plin.lib.i.c.j.Refend.lib.i. de Antiq Ma-
ced. Flor.de Hefp.c. 13. Exc.3 n.i.Baudrand. Diccion.Geogr. Brito Mo-
narc. Liifit, p.i.lib. I. [3] Bochart.l.i c. 35. Geogr. Sacr. [+] Ludo7.'

Robcrt. Mip. Golucrc.t.z. pag. zi, [f] HoíFm. Diccion, verb<íLK/»í.
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hiftoria verdadeira , fe acafo naõ tivera também a

objccqaÕ de ferem os Fenices os que lo povoarão

a coíia do cabo de S. Vicente, que naquelle tem-

po naó fe chamava Lufitania, mas Céltica.

6 Monf. de La Clede (i) tem por etymologia

mais certa deduzir a palavra Lufitania dos antigos

povos chamados Lufos , que habitarão efte noflo

continente, a qual na lingua Céltica fignificava ho-

mem de alta, e robufca difpoficaõ, vocábulo con-

veniente ao valor, e esforqo dos antigos Portugue-

zes.

7 Quanto ao nome de Portugal , por naó dar-

mos dcrivaqaõ antiga a hum vocábulo moderno ,

temos por mais certo que fe deduzio da povoação
chamada Cale, que antigamente houve na margem
auftral do rio Douro , fronteira à Cidade do Por-

to : a qual povoação pela frequência das gentes,

que alli concorriaõ, fe foy fazendo afFamada. De-
pois com o progrcflo do tempo fe deu efte mefmo
nome a Cidade do Porto, que fe fundou defronte

j

e como a fortuna também favorece aos lugares ,

defde o anno I0f7 pouco mais , ou menos , comp
quer Eftaço , ou io<5p, como dizem outros, fe ex-

tendeo a todo o Reino aquelle nome de Portugal
^^

que era próprio de huma fó Cidade. (2)

8 Naõ averiguamos fe a palavra Cale , como
quer Joaõ Salgado de Araújo, (3) foy importa por
aquelles Gregos, que fizeraõ traníito a eftas partes

çom o Príncipe Meneláo, e fundara(5 huma povoa-
ção na foz do Douro com o nome de Cale, que ílr

g^mÇic^ Porto ameno , e feguro ; porque naÕ labemoç
que haja hiftoria verdadeira, em que efta memoria
fe poíla fundar. Da mcfma forma rejeitamos todas

A ii as

fi] DeLaCled. Hiftor.dePortug, tom, i.p. 6. tnihi. fi] Cellar. na
Geograntiq.tom.i.lib.z.c.i.§ 4^. Argot. Antig.de Brag.Hv. a.c.7. ep.

Eftaç. Antig.dePortug. c.pi.n.i. Marian. Hift.deHefp tom. i.lib.i.c^.

LimaGeogr.de Portug.r.i.pag.188. [3I Araújo Mart.Luíit.Certani,i,

ant.S.pag. S3.Toraiel. adann. i33i.Diim. 2.
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ás mais etymologias, como improváveis, e niigato-

rias.

9 Incluc-fe Portugal no clima fexto, e princi-

pio do fecimo, e por líTo he o leu mayor dia de if
horas : moílrando-fe nefle breve cfpaco de terra

taô benigna a inclinação do Ceo, que em algumas
das noflas Provincias tempera de forte os extremos
do frio , e do calor

,
que faz confundir os tempos

com fuâviíTima equivocaqaõ. (i) Com efta favorá-

vel temperanqa influem Sagittario , Capricórnio, e

Pifeis com tâo feliz alpeélo, refpirando nelte Rei-
no ares taó benévolos, que o conílituem pátria de

todos i pois vemos que as gentes das mais remotas

partes do mundo attrahidas da benignidade deíle

clima, para aqui vem, e aqui vivem longo tempo
fatisfcitos , fem eftranharem a mudanqa dos ares,

nem com a faudade da pátria, nem com a aufencia

de feus patricios.

10 Deíle influxo celefte nafce a fertilidade de

terreno taô fecundo em todo o género de frutos ,

fummamente encarecidos dos Elcritores antigos: (i)

€ fe agora naõ experimentamos taõ grande abun-

dância, he porque nas comarcas do Reino fe pcu-

paõ mais ao trabalho da cultura com a efperanqa

da providencia alheya : c quando as terras eilaó va-

gas , e ociofas , naõ podem correfponder a feus do-

nos com fertilidades fuflicientes. (3)

[i] Maced. Excel, de Port. cap. i. Excel. y. 6. [a] Strab. lib. f.

Polyb. lib. 38, Athen, lib. 4. [jj Mallet. Deícrip. ddUniy, co^l.4^

CA,;



Memorias de al^uma^ Povoações.

CAPITULO IL

Memorias de algumas Povoações^ que exiJtiraÕ

em Portugal ^ as quaes ou fe mudaraÕ efn

outras , ou totalmente fe extinguirão.

1 'T? Sta refpeitofa noticia, a que Plinio (i)

í^á dá o titulo de fagrada , he conveniente
faberfe, naó (6 para fe conferir melhor o moderno
com o antigo , mas para fe conhecer a excellencia

dos lugares , a honra que tivera5 , a fituacaó em
que exiíliraô, que tudo aíTás contribue para a ver-

dadeira Geografia, e Hiíloria do Reino. He bem
verdade, que a antiguidade dos tempos, ea incúria

dos homens fez perder muitas memorias
, que nos

podiaõ fervir de muito j e outros as involveraõ em
fabulas, que naõ nos fervem de nada. Affim que,
quanto nos for poíTivel , manifeftaremcs a pofíçaó
mais verofimil de alguns lugares notáveis de Portu-
gal , cfpccialmenre do tempo dos Romanos

, que
os Vândalos , e Mouros arruinarão , demolirão , e

efcureceraõ.

z yígnas Celenas , CiJinas , ou Celanas. Era po-
voação

, que cfteve na Provincia do Minho. Lem-
braõ-fe delia Ptolomeu, (i) e Antonino em íeu Iti-

nerário no fegundo caminho de Braga para Aftor-
ga. Dos Geógrafos modernos querem huns (3) que
foíTe onde eítá hoje o Lugar de Fac^ , meya légua
acima da barra do rio Cávado da parte do Sul , e

onde fe celebrou o famofo Concilio contra os Prif-

ci-

[ij P.in lib, 8. Epift. 24. Reveríere gloriam veterem , (^ hanc iffitm

ftneãutem
, qiu in homine vtnerabilis , in urhibus [ucra ejl. [i] Pto-

lom. apudCellar lib. 2 cap. i. Geogr. ar.tk]. Veja fe Botelho no Afon-
fo livj.eft.yj. [3] Cardof.Agiol. Lu fu. tom. 3. pag 627, Corog. Por t.

tom,i,p.3io. Argot. Antig. delirag. t. i,c.2.



$ Mappa de Tertugol.

cilianiftíis, em que prefidio S. Toribio em tempo
de S. í.eaõ Papa. Outros porém (i) o conflituem
em Bdrcellos

, perfuadidos da femelhanca do vocá-
bulo do rio Ceiam

^
que por alii paíTa , chamado ho-

je Cávado ; porém eílas conjeéluras faó muy falli-

veis para eítabelecer a Geografia verdadeira. Te-
nho por mais certo o fitio que conftitue Antoni-
no, que he quatro legoas antes de chegar ao Pa-

drão , como bem explica o Padre Meítre Flores

na Efpanba [agrada tom. i f . -pag, 7f

.

'
3 Aguai Flavias. Todos concordaõ na verdadei-

ra fituaçaõ defta terra, que era onde vemos hoje

a Villa de Chaves, (i) Dizem que tomou eíte no-

me dos banhos
, que alli havia , e do Imperador

Flávio Veípafiano, a quem fe dedicara huma notá-

vel infcripqaô. Foy colónia dos Romanos muy fre-

quentada, e ennobrecida por elles , como larga, e

eruditamente moílra o iníigne indagador de anti-^

guidades (3) Lufitanicas, o Reverendo D. Jerony-
mo Contador de Argote. Veja-fe também o Padre

Meftre Flores allegado.

4 Aguas Layas ^ ou Leenas. Na Carta Geográfi-

ca de Abrahaõ Ortelio achamos demarcado eíle lu-

gar com o nome de Aqua Lea 1'urudorum quafi em
41 gráos de latitude, e ii de longitude. Alguns (4)

querem que eftiveíTem entre as Villas òq Mo'riçaõ , e

Valladares'. o que naó pôde fer pela arrumação da-

quelle infigne Geógrafo. NoíTo famofoArgoce per-

fuade-fe com razaõ (f) que efta era a Cidade de

Lais , capital dos povos Turolicos , e que exiílira

onde hoje chamaõ a Freguezia de S. Martinho de

Lanhozo , termo da Villa de Caminha.

f Am-

[ 1 1 VilUlob. Nobiliarch Portiig. pag. 89. Corogr. Port.t. i . pag.ipô,

[i] Refend. lib. i. Antiq. Luíit. Cellar.Geogr.antiq. lib. a. c. i.§ 5-1.

Vafaeus Chronic. Hifpan pag. 274. Gruter. pag. ifé. n.4 [3] Argor.

Antig. deBrag.t. i.lib. i.c. 3.4. f. Et de antiq. Convent.Brachar. lib. j,

cap. 5. [4] GafparBirre ir. na Corogr. [y] Argot.Mem.doArceb.de
Brag. toiu.i.pag.3i3.
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f Amhracia. O IlluílriíTimo D. Rodrigo da Cu-
nha (i) diz que efta Cidade eftivera no fitio àc Bar-
cellos , a qual foy fundação dos Gregos. Funda-íe
na authoridade de Rodrigo Caro

, (2) que ávi que
a Ambracia em Portugal , onde foy martyrizadio

Santo Epitedo , cílava em hum lugar perto de Bra-
ga. Porém o Author do Agiologio Lullcano , fe—
guindo a Sandoval , naõ nflenre a ilTo

, (3J porqije
diz que he Placencia. Finalmente Joaõ Salgado de
Araújo no llv. i. dos Succejfos militares pag, 5-. ^>. diz

que Ambracia eftivera em Grécia , onde hoje cha-
maô Larta : o mefmo diz Poyares no Diccionario

Geográfico com Cellario m Geografia antiga l.z. c. i^.

§. 177.
6 jíradnca. Convém alguns dos Geógrafos (4)

que eftivcíTe efta Cidade coUocada onde hoje ve-

mos a nobre Villa de Guimarães. E feguindo eíla

opinião Manoel de Faria, fallando da fobredita Vil-

la de Guimarães, diz: (f)

Na aldeya d"" Araduca celebrada

'Pela rara belleza das pafioras,

O mefmo diz Filippe de la Gandara nas Armas ^ e

Triunfios de Galiza cap. 17. num. 3. Porém Gafpar
Eftaqo (6) fegue o contrario , e o intenta provar
com a arrumação

, que lhe dá Ptolomeu na altura

de4i gráos, e fo minutos, e com 17 Icgiias emeya
da boca do Douro, diftancia muy differcnte da que
tem Guimarães, pois difta da boca do Douro 8 lé-

guas fomente. Fr. Bernardo de Brito (7) diz que o
que antigamente foy Araduca , he hoje Amarante:

e

[i] Cunha Hiftor. Eccl.díBrag. fart. i.c 19 Villasboas Nobil. Port.

P^g-79' [^] R.odr. Caroin notisad Dcxtr. !ínn.z6f.AmbrajisinLu(?íii-

nia.S. Epiteãus ejufjer» Chit3tis àzh.i^ Pcntifex Martyr Chrijli [3] A-
giol. Lufit.tom.3. pag 38. [4.] OCíiropoChroo.p. I iib, 3.C. 17. Ar-
goc. Antig. deBrag. t.i. lib.i.c 6 n 5-13. D Franc.lVían.Cent.3. Cait.óz.

i>'4'*í"- [f] Faria Fonte de Aganip. p.i. Eclog, 4. Eft. 10. [6] Eftaç.

nasAntig.dePort.c. io. [7J Monarc.Lufu. liv. z.cap.ii.
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c já houve quem diOe que era Aljubarrota. Eu pu-

dera dizer muito mais, febre fer Guimarães a anti-

ga Araduca , mas por ora balia o que eftá dito.

Vejaõ os curiofos ao Padre Meftre Flores, Author
moderno , tom if. da Efpaíia fagrada pag. 28(5.

7 Araducla, Conforme a íituaqaõ do Mappa de

Abrahaó Ortelio , parece fer a Arouca ,
que hoje

exifte.

8 Âravor. O Author da Corografia Portugueza

(i) quer que fofie ella huma Cidade em tempo dos

imperadores Trajano, c Adriano, em cujo fitio ef-

tá hoje a Villa de Marialva j porém efta noticia fó

neíle Author a achámos.

p Aricio Pretório , oA Ayre. Deíla povoaqad fe

faz memoria no Itinerário de Antonino Pio na tercei-

ra Via militar que hia de Lisboa para Merida, e fe

perluadem Refende, e Vafconcellos, (i) que exiília

nas ribeiras do Tejo , onde hoje eftá Benavente j

porém como advertio Fr. Bernardo de Brito , o lí-

tio de Benavente tem algumas particularidades, que

naõ fe compadecem com as confrontaqSes do Itine-

rário de Antonino. Gafpar Barreirros tem para íi

(5) que diftava huma légua de Coruche, onde ago-

ra eftá a Villa de Erra -, porém Jorge Cardofo (4)

diz que eftivera efta povoação duas léguas alTaftada

de Abrantes , onde chamaõ Ahêga , porque nefte

íitio ha veftigios antigos
,

que aífim o perfuadem.

Na Carta Geográfica de Ortelio vemos demarcada

Aricio entre a Feira, e Arouca-, e na altura de 5^-

navente ^ ou Salvaterra fe vê Aritium Pratorium ^ em
que parece convir com Refende.

10 Aroche. Confta fer efta huma notável Cida-

de, fobre cujas ruinas fe levantou depois a Villa de

Moura no Alentejo , como eruditamente provaô
Fr.

[i] Co'-ogr. Portug tom. i. pag. 508. [i] Refend, de Antiq. Lufit.

[3] Galp.Barr. naCorogr. [4.] Cardof.no Agiol.tora.3.p 371.
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Fr. Manoel de Sá, (i) e Refende com alguns cip-

pos alli defcobertos.

II jíunona. O Doutor D. Joaõ Ferreras (z) per-

fuade-fe que elta Cidade eftava fituada na Província

do Minho junto ao rio Ave ; porém noíTo Argote

(3) naõ he defta opinião.

12, Auranca. Exiftio efta povoação na5 longe

do rio Vouga , p léguas de Coimbra , fegundo nos

informaõ Brandão na Monarquia liv. 10. c. 18. , e

Jorge Cardofo no Agiologio. ('4)

1 5 Balfa. Tem para fi o famofo antiquário Re-
lendc (f) que eftivera efta Cidade no Algarve, on-

de agora relide 'Tavira j mas , iegundo Ptolomeu ,

eOrtelio, ^zxtcc (cr Cajlro-marim. Todavia Chrif-

tovaõ Cellario fegue a conjectura de Relende; (6)

e Gafpar Barreiros em hum manufcrito diz que he

a aldeã chamada Simine. Porém ou Balfa feja Cafrro-

marim , ou Tavira , o certo he que no termo de

Beja na horta chamada do Bactlio, naô longe de

Baleizam^ achou no anno de 1742. o incanfavei Pa-

dre Fr. Francifco de Oliveira Religiofo Dominico,
grande imitador de Refende no defcobrimento das

antiguidades do no (To Reino, hum cippo Romano
fepulchral de Cayo Bioíio Saturnino habitador de

Balfa erc61:o a fua filha j cuja infcripcaô vem no z.

tom. do Diccionario Geográfico do P. Cardofo apag. 23.

ena Gazeta de lo de Setembro de 1741. Donde fem
muita violência fe pode conjefburar pela femelhan-
qa do nome

, que Balfa ellivera no fítio de Balei-

zam. Naô me intrometo nefta antigualha } a qual

acabaremos de entender, quando o iobredito Reli-

giofo Fr. Francifco , noíTo amigo, divulgar as anti-

guidades, e grandezas deita Provincia, de que tem
junto groíTo cabedal.

Tom.I.Part.I. B 14 Be-

[1] Sá Mem. Hift. part 2. p.r. Scfeq-Refend. de antiq.lib.4. pag.mi-i

hiiyi. [2] Ferreras niftor.de Hefp part 3. adann.46(5 [3] Arg' fl

Antig.deBraga tom, i.p.576. [4] Cardof. Agiol Lufit. tom. 2,p.344.

[fj ReClib. 4. [6J Ccilar.lib z.Gtogr.antiq cap.i.
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14 Bems. Por algumas congruências parece ao
laboriofo D. Jeronymo Contador de Argote (i) que
era efta hiima Cidade Epifcopai exiílente perto da
Villa de C-aminha.

if Befelga. Dentro dos termos de Thomar , e
Torres-novas exiílio cila povoaqaô com titulo, e

grandeza de Cidade. Hoje he hum lugar pobre, e

pequeno, que para memoria lamentável do quefoy,
ainda conferva o appcllido em hum monte frontei-

ro , a que os moradores chamió Monte da Cividade.

Muitas ruinas antig:ís fc defcubriraõ nrltes contor-

nos, de que fe prova a hia verdadeira fituaqaô, co-
mo fe perfuade Cardofo. (1) Vr. Leaõ de Santo
Thomás perfuade-le que hcyígueda^ huma Icgua de
Thomar.

1(5 Britonia. Grande controverfia ha entre os

Geógrafos fobre a verdadeira fituacaõ deíla Cida-

de. Qiie ella foy povoacaã fíorentiíTima em tempo
dos Suevos, e Godos, e gozou a honra de Cathe-
dral com Bifpos dentro de Hefpanha , he infalliveL

Os Authores Caflelhanos querem que ella eíliveííe

cm Galiza, onde hoje eítá Oviedo, ou Mondonhe-
do , de que os deíperfuade Jorge Cardofo.

( 5
).

JVIuítos dos noílbs iníiílcrn, (4) em que efta Cida-
de eftivera no fitio de Britiandos^ Abbadia de Pon-
te de Lima. O Author da Corografia Portugueza a

conflitue no Lugar da Freguezia de 5. Martinho de
Blrtelloj termo da Villa da Ponte da Barca, (f) Ul-
timamente o incancavel , e erudito Padre Argote
convcm em que exiftio junto do rio Lima, (6) fun-

dando-fe em mais prováveis documentos.

17 Calantia. Querem que exilliíTe efta povoa-
<jaõ no Alentejo , e no mefmo terreno de jírrayõ-

[1] Argot. Mem.deBrag. tom i.Hb.2 c.ó.n çió. [i] Cardof.Agiol.

Lufit tom. 3.P.760. V. Argais naPoblacion Eccleíiaíl. deHefpanh. ad

ann.895. [3] Cardof. Agiol. Luíit. tom.z.p 2j. [4] Monarq.Luf.l.7»,

c.aj. Fr. LeaóBencdiét. tr. 2.p. 2. c 21. [;•] Corcgr.Port.t. I.p.ajj»

£6J Argot.Mem.deBrag.t.i. p.óSi,
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1

los, dando-lhe por fundadores os Celtas, [i]

i8 Caldeias. Na Freguczia da Magdaíena, ter-

mo de Thomar , exiíte hum Lugar com eíle mef-

mo nome, de que infere o Auihor da Corografia (2)

houvera' alli antigamente a Cidade CaUiede. E junto

da Ermida de S. Pedro fe defcobrem ainda muitas

pedrinhas quadradas de varias cores, que parece fer-

viaó em Templos , ao modo dos noflbs azulejos.

Defcendo do fobredito Lugar , apparecem por al-

gumas quebradas pedaqos de arcos de pedra , e ca-

nos de metal
,

por onde lhe vinha agua de longe.

Também feus moradores tem achado algumas fer-

ramentas de lavoura, e moedas de cobre, das quaes

confcfla Jorge Cardofo (3) confervava huma com a

eHigie de Antonino Pio de huma parte , e da outra

a figura do rio Tibre.
ip Caliabria. Foy huma grande povoaqaõ dos

Romanos, que exiílio na Cornai ca de Riba Coa fe-

bre o rio Douro no cimo de hum monte, que dif-

ta huma legoa de Villanova de Fofcoa entre o Nor-
te, e Nafccnte , a cujo íitio com pouca corrupqa5
feus moradores ainda hoje chamaó Calabre. As ruí-

nas de Puas muralhas daõ claros indícios da fua gran-

deza, como bem diz ^ Monarquia Lufitana liv.-^.c.t±.

IO Cambeto. O doutiíiimo Padre Argote inten-

ta moftrar (4) que efta Cidade eftava fituada onde
agora chamaó S. Salvador de Cambezes no Couto do
Luzio , termo de Moncaõ ; porém no mappa da

antiga Lufitania , compoílo por Abrahaó Ortelio,

a vemos íituada com o nome de Cambeium LubenO'

rum na altura de 41 gráos de latitude, e i 3 de lon-

gitude, que deita mais para a Província de Trás os

montes, que do Minho.
B ii 21 Carti'

[1] Vafc0nc.inn0t.3dRefend.lib J p 2ç8. RoJr. Mend, Poblac'

gen.deHelp. p. 155-. D pf^anc. Man cent pt« cart. 6». Corogr. Port ta.

p fiç. Ag:ol.Lv;f.tom.5.p 86, Cardofo no Diccion. Geogr.tcm.i p.487.

[z] Corogr.Port. tom ^.p.iyj- [3] Cardof. Agiol.Lufit. toin.3.p.76i.

[4] Argot.Mena. deBríg toaa. f.p.jie?.
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2,1 Campos Elyjios. Anda introduzida nas Hiílo-

rias de Hc^fpanha a antiga exiílcncia deíies campos
contlituidos de ameno j e delicioio temperamento j

mas como cada hum os leva para o teneno
, que

lhe figura o defejo , hc jufto que averiguemos iílo

em beneficia da verdade com alguma mayor exten-

faó. PertenJem os Authores Catlclhanos (i) coUo-
callos huns em Sevilha, outros em Andaluzia, ou-

tros em CorJova , e em diverfas outras Provincias.

Os noílos Efcritores (i) querem huns que eítiveíTem

na Província do Minho, outros no Algarve, e ou-

tros na Eftremadura nos campos vizinhos de Lis-

boa, chamados Lyfirias , como fe diíTcflemos Elyfi^

rios ^ ou Elyfirias ; porém o certo he que naó eílive-

raõ em parte alguma de Hefpanha.
21 Dizem mais ,

que eítes campos eraó cheyos

de furama delicia , onde todo o anno havia perpetua

Primavera, e cftaqaó florente, para o qual hiaõ as

íilmas dos Varões famofos defcanqar, como em pre-

mio de fuás proezas. O primeiro Author que inno-

vou eíla fabula, tby Homero, (3) o qual introdu-

zindo a UlyíTes nas prayas do Oceano, lhe encare-

ce a bondade do clima ; porém o fentido daquelle

grande Poeta, fegundo a mais racionavel conjcélu-

ra, foy encubrir com aiuppoíicaõ dos campos Ely-

fios a noticia, que aprendco em os livros de Moy-
fés do fagrado Paraifo.

23 Pro-

[i] R.odr.Car. Antig.de Sevilh. Carsm. Explicac. Myftic. delasar-

inas de Hefpanh p.72. \_^] Htit.Pi1it.inEzech.cap.13.Maced.Flor.de

Hefpaiih.cap. i. cxc. ó. Far. Epit. p. 4.!ib. f. cap. 4. Becan. ioHermar.

p.Z29. Luiz Mar. Antig.de Lisb D. Fianc. Man.cenr.j.cart.óz. Corogr.

Port. tom. i.p. 209. Lacerd. inl.6. Virgi'. ^neid.

[3] ElyíiHm In campam, tsrrarumqne ultima, tandem

Dit te tmnfmittent , ftat flavus tihi Rhadamanthus

Exíftitque viris , iibi vita facílima durans

No» hyemis vis multa: nives non ingruit imher

Stridula
, fed femper Zephyrorum fiamina mittit :

Ingens OceAnus
, feniminu, grat* virorum.

HoíxiçT.OáyíCf d, vcrf.iij.
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23 Piova-fe com o que diz S. Gregório Nazi-
anzcno, (i) que os Gregos, cfFcrecendofc-ihes no
animo certa efpccie do noíTo Paraifo , o deraô a en-

tender ( ainda que dílcrepando alguma couía cm o

nome ) com outros vocábulos, to:nando-o de Moy-
ícs, e dos nolTos livros. O mefmo reconheceo Pro-

cio de Hcílodo , pois ainda que confunde com o
commum erro dos demais Gregos as Ilhas dos Bem-
avencurados com os campos Eiyfios , efcreve, (i)

que quando aquclle Poeta nomea as Ilhas dos Bem-
avcnturados, parece fignificar o Paraifo, ou o cam-
po Elylio , chamado alPim , porque confervava in-

diíToluveis os corpos. Chriftiano Bcchmano (3) com-
prova o mefmo parecer , convindo em que o Ely-
íio dos Gentios naõ foy outra coufa

,
que exprcíla-

do debaixo de alguma fombra.

14 E pois he conftante foy Homero o primei-

ro, cm quem fe offerece celebrada a amena felici-

dade dos campos Eiyfios, naõ parece dubitavel ex-
preíFar nelle o Paraifo , quando S. Juftino Martyr
confiantemente aílegura (4) tivera noticia delle o
tal Poeta : ajuntando-fe a iílo o quanto fe confor-

ma o aprazível clima , e deliciofa morada dos cam-
pos Eiyfios de Homero com o que referem as ía-

gradas Letias teve o Paraifo
,
que a nofla vulgata

chama do Deleite , fubílituindo afiim a voz Éden
^

que conferva o Hcbreo , como adverte S. Jerony-
mo. (f)

25- Dif-

[i] S.Gregor. N32,ianz,;orat.2o. píjj. Parnílip -jiudket nofiri ffe-

citm c^UAndam unímo intucrita , atque ex Mofaich , iit opinor , mjirisíjue

lihrii , tametfí in nomine nenràhU difereparit , aliis tamen viCAbuli; , hcc

ipftim indicaates. [i] Proclus inHeíiod. íol. ij . BeAtcrum infuUs cum
dicit Paradifum , aut campum Ely/iun: fgnificare videtur

, fie diãum ,

quod corpor» fervit indljfolubilix. [5] Ikchman. deorigin. ling Lítia.

P-333- [4] S.Juíiin. inCohortat.ad Grsecosp. 27. PírffJí<//a f^c ^ Tíe-

Ti , exDivinis quc(jtie Vrophitarum liàris in opus fuum rdatj... Dein'

de vero, ut Faradifi efflgiem Alcinoi horti ccnferiarent
,
fecit illes fiirm-

tes
, & frugum ultrtate /(atentes, [j] Div. Hicron. inGenef, cap.2.

ycrf. I j-.
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if Diílo fe coUige
, que o animo de Homero

naõ foy collocar os campos Elvílos na Hefpanha,
como julgou Eftrabo, (i) a quem feguiraó os mais,
tjuc os íituaó nella i porém ló quiz expreflar com
cfte nome o Paraiib fligrado , de que faz memoria
Moylés. (i) A cauía porem , que commoveo ao

Poeta para collocar os Ibbreditos campos no ultimo
Oceano , foy por feguir a opinião dos Orientaes,
que artirmavaõ eftivera o Paraifo diítantc da terra

habitada no mefmo Oceano , como feguio Santo

. Efrem, conforme allcga Moyfcs Barcepha , (3) e

Malvenda. (4) Com eíta breve demonítracaô nos

parece ficaráó eltes campos f;\ntafticos excluídos in-

teiramente das noíTas Provincias.

2(5 Canace , ou Canali. Conforme diz Rodrigo
Caro, (f) foy eíta huma Cidade, que Ptolomeu íi-

túa no Algarve, e aífim a vemos coUocada na carta

de Ortelio por cima de Tavira j
porém Severim de

Faria efcreveo ao Author da Benedictina Luíitana,
dizendo-lhe, que a Cidade de Canace eílivera no
íitio da Serra d'Oíra, onde chamaó Vai de Infante,

quatro léguas affaftada de Évora. (6) Hauberto tam-
bém a conflitue junto de Évora, e hz memoria de

S. Mauricio Abbade Baíilienfe
, que padecera aqui

martyrio. (7)

27 Capara. Padeceo engano Hauberto em dizer

que ficava efta Cidade junto de Évora, (8) porque,

fcgundo a melhor conjectura , foy Cidade habitada

pelos povos Vetones , fegundo Ptolomeu} e Orte-

lio a posm quaíl na latitude de 40 gráos , e 1 5 de

longitude. Hoje fica fora dos limites de Portugal,

« como diz Argaes, (p) pertence ao Bifpado dePia-

-cencia.

28 Car-

[ij Srrab.(jeSituOrbislib,3.p mihi 14J [i] CTenef.f.ij. [5] Bir-

cepha dcParadif. cap.ii. [4] Malvcnd. deParad lib.i. cap.9. [f] Ro-
drig. Cir. adaon. Chrift. 4.19. (6) Bcnediíít. Lufit. tom. i. pag. 304.

(7) Haub. Chron. adann. 410. (8) Haubert. adâon. 86. (9) ArgaeS

Pobkcion Ecclef. de Hefp, tom. i. foi. 10.
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28 Carmona. O Aiithor da BenediíVina Lufirana

diz, (f) que cinco léguas de Braga, junto u cAra-

da, que vay para Vianna, duas Icguas pouco mais,

ou menos, antes delia ao pé de hum monte exiílira

antigamente huma povoação grande com o nome de

Carmona^ cujas ruinas, e veítigios fc vaõ de quan-

do em quando defcubrindo.

2p Cãuca. Tenho para mim que padeceo enga-

no Jorge Cardofo (z) em collocar efta Cidade no
litio de Viilapouca de Aguiar , entre Chaves , e

Villa-Real , a quem feguiraó Macedo
, (3) e ou-

tros j porque mais me accommodo ao exame do ef-

tudiofiOlmo Argote, (4) e também porque vejo no
Mappa de Ortelio arrumada efta Cidade na altura

de 41 gráos de htitudc, e perto de 15- de longitu-

de, naõ pouco diftante de Segóvia.

30 Ceciliatia. O Itinerário de Antonino fitúa ef-

ta povoaqaõ entre Setúbal, e Alcácer do Sal. Plinio

lhe chama Cajira Ceciliana , talvez deduzido de Cc-
cilio Metclo ,

que deu nome a efte Lugar. Huns
querem que feja hoje Agualva, três léguas de Setú-

bal , outros Alcaqovas , o que naõ pode fer. D.
Francifco Manoel diz que heouaGalvea, ou Agua
de Moura. Com o mcfmo nome de Cajira CeUcis ve-
jo huma povoação fituada na Carta de Abraha5
Ortelio junto de Meribriga

, que he em 38 gráos,

€ f minutos de latitude , e 11 gráos , e f minutos
de longitude , e outra quaíi na mefraa latitude, e

14 gráos de longitude.

31 CcUobriga. Foy o que agora he Celorico de

Bafio , ou nas fuás vifinhancas. Coníla da infcrip-

caô, que fc achou em huma pedra na Igreja de San-
ta Senhorinha de Bailo, que allega Argotc nas Me-
morias do Arcebifpado de Braga, (f)

32 Cen-———i^—»^—^.—»^^^« " »——^—»M»» I

[j] Benedidl.Liif.toTi.z.p 109. (i) Cardof. AgiolLní.tom.i p.172.

[3] Maced Flor. deHefp excel.io. n.3. P. Purific Chronic. dcS. Agofl:,

p,i.liv.7.tit.i.§ 1. [4.] Argot.Antig.deBrag.part.i.p 377. [/l Argor.

Mem,deBrag.tora.i.p,ji8.
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^i CentoceJIas. Defende Jorge Cardofo (i) a fí-

tuaqaô defta Cidade junto ao rio Zêzere no Bifpa-
do da Guarda , e perto de Belmonte , onde perma-
nece huma Ermida de S. Cornelio, próxima a hu-
ma torre quadrada de obra Romana , onde diz efti-

vera prezo eftc Santo j o que também confirma Joaõ
Salgado de Araújo no liv. 5. das guerras da Provín-
cia da Beira pag, 100.: porém o Padre Fr. António
da Purifícaqaó, (1) e os incanfaveis Antiquários Ar-
gote , e Leal (3) moítraó com evidencia fer erro de
Cardofo.

35 Cinania. Defta Cidade faz mençaõ Valério
Máximo

, (4) encarecendo muito o valor de feus

moradores, e dizendo
,
que ficava naLufitania. Fr.

Bernurdo de Brito
, (f) e feu abbreviador Manoel

de Faria (6) moftraõ que eftivera fundada junto de
Roriz. Pertendc porém Gafpar Eílaço moíirar, (7)
e o Padre Henrique de Abreu no difcurfo, que faz

fobre efta Cidade
,
que eftivera junto da Serra do

Maraõ, (8) onde ha paíTagem aos que vaõ da Beira

para o Minho pela eftrada, que da Villa de Teixei-
ra vay a Amarante. Aqui ao pé da ferra efrá a Villa

de Mejaó frio, e huma légua pela ribeira do Douro
acima eftá o Lugar de Cidadelhe , e ao Norte ha

ruinas de grande povoação : aqui prova o dito Au-
thor foy Cinania. Jorge Cardofo (p) a põem na

eminência de hum monte fobre o rio Ave, légua e

meya diftante de Guimarães. O Author da Coro-
grafia Portugueza (10) a defcobrio entre Lanho-
fo , e o Couto de Pedralva. Modernamente o Pa-

dre D. Jeronymo nas Memorias eruditiíTimas deBra-

^ £
[1] Ca-dof. Agiol. Lufit. tom.t.p.jjS. [i] Purific. Chron. Auguíl,

tom.i.p.iif.verf. [3] Argot.Mem.de Brag.tom. 2. p.6p4. Lea], Mem,
doBifpad. diGiiard. part. I. tit. 5. cap. 2. n. loi. 20J. 104. [4.") Valer.

Mixim. 1. 6.CIP.4. [f] Monarq. Lufit. part.i. liv.j.cap. 13. [6] Far.

Epitom. p. no. part. 1. cap. 10. [7] Eftaç. Antig. de Portug. cap. 19.

[8] P. Abreu nofim da vida deS.Q^iiteria p. 307. [9] Cariof. Agiol.

Lufi:. torn.i. p.jio.ctom.j.p.ij. [10] Corog.Port.tom.i.p.iíi.
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ga (i) confeíTa, que he incerta a precifa íituaçaõ

de Cinania.

34 Cetobriga. Foy huma Cidade do Gcntilifmo,

em cujas ruinas fe fundou a Villa de Setúbal. Fr.

Bernardo de Brito, (i) feguindo a Floriaõ do Cam-
po, e a outros , diz, que fora fundada, e povoada
por Tubal o anno 145" depois do diluvio, e lhe cha-

mara Cethubala , ou Cíeíum-Tubalis
,
que quer dizer

ajuntamento de Tubal , de cujo nome com pouca
mudança fe deduzio Selubal. Porém André de Re-
fende, (3) e Diogo de Paiva dizem, que naõ pódc

ferj antes o Paiva com tenacidade a conílituc em
Andaluzia. O que temos por mais provável he o

que diz o faraofo Refende
,

que houve duas po-

voaqões deite nome : a antiga , onde agora eftá o

íitio chamado Troya, que naquelle tempo fe dizia

Cetobriga , e íignificava Cidade de muito , e gran-

de peixe j porque Briga na lingua dos antigos Lu-
íitanos queria dizer Cidade, ou fortaleza , e Cefe

peixes grandes. Deíla opinião he Gafpar Barreiros,

(4) o qual atíirma, que no feu tempo havia no íi-

tio defta Troya veítigios de humas falgadeiras, em
que feccavaó o peixe

, porque fe fazia aqui huma
grande pefcaria dellej e que debaixo da agua fc

moílravaõ ainda ruinas de edifícios , coufa
,

que
lambem teftifica Refende. Extiníta finalmente a

antiga Seíubal , ou Cetobriga na geral deílruicaò de

Hefpanha , fe paíTaraõ alguns moradores dos que
reftaraõ para defronte , e principiarão a povoar no-
va colónia naquelle fitio , intitulando-a da mefma
forma Cetobriga. Correndo depois o tempo, fe veyo
a chamar Cetobala ^ e dahi Cetubala , c hoje Seíubal.

Defta opinião hc Luiz Nunes, (f) Chriftovaõ Cel-

Tom.l.Part.I. C la-

[i] Argot.Mcm.deBrag.p 586. 645-7. L*] Monarq.Lufit.p i.cap.?:

Heit Piar.in Siech cap. Z7. Far. Europ Portug tom 3. part ; cap. 5.

[3] Refend. 1. 4. de Antiq. p. mihi z\6, Paiv. no Exame de Antiguid.

p 9. [4] Barreir. Coiograf.p 63. [f] Luiz, Nunes cap.3S.
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lario, (i) e convém no mefmo Vilklpando /;; Eze-
cbielem tom, z. p, i6. Aífirma também o allegado

ReícnJe, que no (ítio de Trova, ou antiga Ccto-
briga eílá por cima da porta da Igrc^ja de NoíTa Se-

nhora huma cabeça de carneiro cm pedra, e lhe pa-

rece que houvera alii hum templo de Júpiter. De
outras pedras alli defcubcrtas faz tarabem memoria
o íobredito Anciquario.

3f Collipo. Foy efta Cidade Município Ro-
mano, e nas fuás ruínas fe levantou a Cidade de
Leiria , como he conftante entre todos os Geógra-
fos, (i) irn?^n F. r,,;

' 3<5 Concórdia. Teve efta Cidade feu aiTento hu-

ma légua afíliílada de Thomar para o Occidcntc,
onde le deicobrem ainda veíligios de fua antiguida-

de. Ptolomeu fc lembra defta povoação , ponda-a

na Lulitania j e quaíi com ells concordaõ Bivar,

(3) Plínio , e outros. (4) Houve outra Concórdia
iunto ao rio Guadiana, que antigamente fe chamou
Bertobriga, Bocoris, ou Nortobriga, de que falia

Pedro de Medina, (f) Jorge Cardolb (6) diz, que
guardava cm feu poder algumas moedas achadas no
iitio da primeira Concórdia, que bem provaô a an-

tiga certeza deíla povoação. Author ha
,
que diz hc

Tentúgal.

37 Contraleucos conforme Ortelio -, ou CatraUn-

£(is fegundo Ptolomeu, foy povoação Romana, de

cujas ruínas fe erigio a Vílla do Crato , como o

moflra Fr. Leaõ de Santo Thomás na Beneditina

Lujitana. Outros querem que feja Caílello-branco.

Verdade feia que efta povoação , no conceito de

D.

[i] Celbrio Geograf. Antiq 1Í7. z.cap.i § i6. [i] Plin.lir.i.cap.24.

Gruter.p.i 1 jf . Vafconcel.Hb.j-. de EboreníiMunicip. p.mihi 24. Duarte

Nun Defcr.dePortiig. p.13. Brandiót, j.Cardof. no Agiol. t i.p. 374..

Barreiros na Corograf. p.jo.v. [3] Bivar adann. 14.^. [4,] Plin Hv.4.

cap. ii.Benedift. L-iílt. part.4. trar, 2 p. 173. Abreu Vid. de S Q.aitcr.

p.203. [f] Media. 1.2. [ój Cardof. Agiol. Luíit, tom 3. p. 7Ó0. 8c

tom. I. p.45'7.
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D. Francifco Manoel he huma das que por nenhum
modo faõ hoje por nós conhecidas.

38 Egitania. Foy no íitio de Idanha a velha hu-
ma Cidade nobiliflima em tempo dos Romanos , e

Municipio leu muy eílimado. O Doutor Manoel
Pereira da Silva Leal , digniíllmo Académico Ré-
gio , efcreve delia eruditamente nas Memorias da

Guarda, (i)

5P Eminio. Hoje he o Lugar de yígueãa no ter-

mo de Aveiro. Foy povoação notável da Lufita-

nia, e Cidade Epifcopal. Teve Prelados, de que \t

acha a memoria de Gelafio pelos annos 41 1 de ChriP
to, e de Poffidonio pelos annos f8p. Ortelio lhe dá
também o nome de Colubria. O Académico Manoel
Pereira da Silva Leal (i) pertendc moíirar que naõ
tivera Bilpos , como alguns affirmaraõ. Fallaõ del-

ia Plino , e Ptolomeu apucl Cellarium /. 2. <r. i . §. p.

40 Equahona. He hoje a Villa de Coina. Por
aqui continuava a primeira via militar dos Romay
Bos, que hia de Lisboa para Merida. ^'

41 Eritreia , ou Erythia. Encontramos muito
embaraqada entre os Authores a fituacaó deíla Ilha.

Fr. Bernardo de Brito , (5) feguindo a Pomponio
JVIela, (4) diz , que eílivera na Cofta de Portugal,
e que havendo aqui pelos annos de Chriílo fSz, hum
grande terremoto, fe apartara da terra firme, e o

que ficou he ao que agora chamamos Berlengas ,

talvez deduzido da palavra Lonàohris , que também
lhe dá Ortelio. Efla opinião feguem Refende, Bau-
drand, Luiz Marinho de Azevedo, e outros, que
cite allega. (f)

41 Porém Diogo de Paiva (d) perfuadido com
a geral confufaõ de alguns Authores cm nau diftin-

C ii gui-

[i] Leal, JVlcm, doBifp. daGuard. p. 14. &ftq. fz] Id. DiflTertaç,

Exegetic. not j". n 18 [3] Monarq.Lufitliv.j-.cap.26. (4) N'ela liv.f.

C3p.i4. [íJReleod lib.i Antiq.p 66. mihi. Baudrand. Dicítion.Geogr*

y-crb. Ery?)í;ú. Marinh. deAzev€d,Antigiiid de Lisb, p lo^. [6J Paiy.

Exain.deAntig. P41,
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guirem a ilha Erythia da de Cádis, e Tartefo , he
de contrario parecer. Os Romanos tiveraó o abulo
de chamar com o melmo nome de Cádis as oucríís

Ilhas , que eítavaõ immcdiatas a ella , da maneira
que fe chamaó hoje Ilhas de Cabo-Vcrde , c das

Canárias todas as que fe confervaõ íujeitas às duas
principies, como cabeqas de todas as outras fuffra-

gancas, como bem obferva o Marquez de Monte-
jar nas fuás eruditas Difquificóes > (i) e aíTmi he in-

fallivcl fer diverfa efta Ilha das outras, e o moftraõ
Salmacio, Rufo Fcílo Avieno, Samuel Bocharto,
Rodrigo Caro , Chriftovaô Cellario, e outros. (2)

43 Eburobrtcio. Queftionaó os Geógrafos fobre

a verdadeira íicuacaÕ dcíla terra. Diogo Mendes de
VaCconccIlos, e Gafpar Barreiros (5) dizem, que
eílivera no fitio , onde hoje eftá Évora de Alcobaça 5

porém Fr. Bernardo de Brito
, (4) reprovando a

Vafconcellos, diz que fora em jilfezeirav \ mas em
outra parte duvida, (f) Monf. de La Clede ((5) no
Mappa da antiga Lufítania nenhuma duvida põem
em íituar -â. Alfezeiraò no mefmo lugar de Eburobricio

y

equafi na mefma altura le conformuõ os mappas de
Ortelio, e Cellario. Do antigo templo , que hou-
ve aqui dedicado a Neptuno pelo famofo CapitaS
Decio Junio Bruto , confta a grande reíiftencia ,

que os feus moradores fizeraô ao poder Romano pe-
los annos 1 30 antes de Chrifto Senhor noíTo vir ao
mundo. (7)

44 Evandria. He Olivenqa. Antonino lhe cha-
ma Evandriana.

4f Flaviobriga. O Doutor Joaõ de Barros na Def-
cripçaó do Minho tem para fi que eílivera efta po-

voa-

[1] Montejar, Aatig.de Hefp. part. 2. diícjuif. f.§.i.cap z. [z] Sal-

Mac. Exercit. Piinian. p.z84. Avkn. in Orismarithn. verf.;o8. Bochart,

Geograf. Sacr. p. 679. Car. Antig. deSeviih. I.5. cap.if . Cellar. Geogr.
antiq. liv.i.cap i.§.i27, [3] Vafcoacel. in Annotat. ad Ilefend.Barreir.

Coro^raf. p.50. [4.] Monarq. Liiíit.liv.j.cap.i i. [f] Ibid.l.f.cap.ij.

[6J De La Cled. Hiíl.dePortug. tom, 1. [7] Moiiarq. ut fupr.
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voacaõ no íuio de Favayos , Villa da Província

Tranfmontana , onde affirma que vira letreiros, que

aííim otcftemunhavaõ. Foy huma das Cidades, que

edificou Elkey Brigo.

46 Foro dos Limicos. Era huma Cidade colloGa-

da junto do rio Lima. O Padre Argore perfuade-fe

que cftivera no íitio , a que hoje chamaõ Sanío Ef-
tevaÕ àa Faxa. (i)

47 Foro dos Narhajffos. Foy Cidade cabeça de

huns Povos aflim chamndos , que exiftio peno de

Braga, conforme a conjeílura do incanfavel Argo-
te. (1)

48 Gerabrica, ou^erabrica. Segundo a Geogra-
fia de Fr. Bernardo de Brito (3) eíleve efta Cida-

de fituada onde vemos hoje a V^illa de Povos. Pro-

va-o elle Author com o Itinerário de Antonino , o

qual affma de Lisboa a Jerabrica trinta mil paíTos

,

que fazem as fece léguas, que fe contaõ defta Cida-
de àquella Villa. Porém Gafpar Eítaço , Gaípar
Barreiros, e Brandão moftraõ com o mefmo Itine-

rário ,
que Jerabrica foy o que hoje he Alamquefi

(4) . .:..: .. ...Jp^

' 4P Lacobriga. Em tempo dos Romanos ^òy^^CH
dade rauy famofa , c lembra-fe delia Baptifta Man4
tuano, (f) quando diz, que erigira o Senado defta

povoação fete eítatuas a Ardiboro, Capitão infigne

do Imperador Valentiniano , as quaes proftraraò os

Vândalos
,

quando a tomarão. Das fuás ruinas (e

edificou a Cidade de Lagos no Algarve , e nelle fi-

tio vemos coUocada a lua arrumaqaõ no Mappa de

Or-

[1} Argot. nasantiguiJ. daChanccllar. deBrag. p. iz8. [2] Argot.

Mem.do A-^ceb. deBrag.liv.r.cap. 6. n.fiç. [;] Monarq. Lufit.liv.6.

cap.4. [4] Eftaç Antig. dePortug. cap 87. Barreir, Corog. tit. de Ta-
laver. Brand. Monarc). Luíit. liv. 10. cap. 34.

(j) DicJtur Ardiburi pofuijfe Lacokrig» fepttm
Viãori toties ftatuas , totiesque per illum

lEruta IVandulicif hello w/urgente procellh.

Mantitan. iaAgelaric, . '^
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Ortelio, e de Pomponio Mela, com quem fe con-
forma Vafconcellos, (i) donde parece receber en-
gano Vafco Mouílnho de Quevedo , equivocando
Lagos com Lamego

,
(i) e a meíma cquivocaçaó

encontro em Gabriel Pereira
, (5) porque une os

povos da Serra da Eftrella com os de Lacobriga

,

que fendo Lagos , eraõ Províncias muy diftances.

Talvez que tudo proceda de fe equivocarem com
outra povoaqaõ

, que ficava junto de Lamego, po-
rém mais encoílada para o mar, a que Ortelio cha-

ma Langohrica
^ que Vafconcellos tem pela Villa da

Feira. Ha quem diga que Lacobriga he a Villa de
Abrantes , outros do Landroal , e Joaõ de Mariana
dÍ2;, que he a Villa de Alvor ^ fundada por Anibal.

Parece a outros fer Santiago de Cacem, como diz

D. Francifco Manoel na carta 61, da centúria 5.

^o Magneto. Foy na opinião de alguns huma Ci-

dade em tempo de Romanos , e exiltio onde hoje

chama5 Santa Maria de Meimdo , que he hum Lu-
gar do Bifpado do Porto. (4)

5*1 Merobriga. De duas povoaqÕes com efte mef-

mo nome achamos memoria em Portugal; huma no
lítio, onde eítá Montemor o velho j outra em San-

tiago de Cacem. Confta da Carta Geográfica de

Abrahaõ Ortelio. Plinio as contunde; porém nof-

fo Refende aíTenta
, que a verdadeira foy onde ago*

ra he Santiago de Cacem, (f) Aqui íe venera na Ma-
triz a notável relíquia do Santo Lenho, que D. Ba-

taza lhe deixou. Também na efcada exterior da ca-

fa da Camera fe vé a infcripcaõ do famofo Medico
Cafllo Januário natural de Beja, Refende íe perlua-

de, que eíla terra fora conquirtada aos Mouros por

D. Bataza ; o que naõ foy aífim , como declara

Brandão na Monarquia liv. i5. cap. 3f.
>. .j. f i Myr-

[1] Vafconcel.Defcript.Regn.Lufitan.p.ypy. (2) Moufinh.no Afric.

cant ^.eft. i+. [5] G-br.Pereir. na Ulylf. cant.S. eft 146 [+] Argor.

Meni.deBracr. liv.'4. cap.4. P.Ó70. [j-j Refend. de Aiuiq. Luíit lib. 4,

p.mihi 1S8. eiop.
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fi Myyfilis Júlia, Eílcve eíla famôfá Cidade, «

Muniàpio no Cnio de Merío/a. He indubitável. Áfi"

tonino aíTina 36000 paíTos ate Beja, que faõ novè
léguas das noÁaí;, dilrancia verdadeira , que ha de

huma a outra parte. Quaíi todos os Geógrafos Tc

conformaõ ncíta fuuacaó. (i)

f 3 Moro foy huma antiga Cidade íituada nas ri-

beiras do Tejo, de cujas ruinas a mayor parte dos

Geógrafos dizem fe levantou o Caílello de AJmou-
rol , pòílo que pela fcmelhanqa do nome , parece

mais fundação dos zArabes. Cuidaõ alg-uns oue cxif-

tira onde agora vemos , ou Punhete , ou Tancos^
ou Payo de Peile, Eítrabo no liv. 3. dafua Gcogra^

fia fe lembra delia ,
quando difle que M. Bruto fi-

zera de Mora fronteira para conquiítar os Lufita-

nos. ^h :^''^ :

f4 Nahanda^ '^itVL huma povoaqaó
, que ficava

para a parte do Nafcente da Villa de ihomar , on-
de affirmaõ nafcera a gloriofa Virgem , e Martyr
Santa Iria. (2.) Na divifaõ dos Bifpados

,
que fez

Wamba, fe lhe dá o nome de Naba
^ (3) conforme

aintelligcncia de Argote.

ff Norba Cejarea. O Capitão Braz Garcia Maf-
carenhas, governando a Praça de Alfayates na Bei-

ra, diz, que defcubrira os claros veitigios delia Ci-
dade entre Alafões , e Salvaterra , e entre os rios

Elja, e Ponful, onde chamaó os Toulões. (4) Ho-
je he Alcântara.

fó Niimancia. NaÕ he fácil julgar o verdadeiro
íítio delta famofa Cidade pela nimia variedade de
opiniões, que achamos nos Èfcritorcs. Nenhum me-
lhor que o eruditiffimo Argote (f) foube aclarar

eíla confufaõ , diftinguindo três Cidades com efte

pro-

[i] Andr. Schotti, Ifaac Vofio , Piinio. Antonin. e cutros apudCel-
lar. lib.i. cap.i. §.20. Geograf. antiq. [2] Monarq. Hv.p.cap.iy. Ágio!.
Lufit. tom. 2.p. 68. [3] Ar^ot. Mcm.do Are. deBrag.p, 649. (4) P.

Henriq, de Abreu, Vid.de S.quicer.p. 203. [f] Argot". Mem.do Arceb.
deBrag.l. z.cap. 14. diflert. 3.
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próprio nome; e com bons fundamentos moflra que
nenhuma exiltio no fitio, em que alguns dos noíTos

Aurhores pertendem anciofamente collocalla
,
que

he onde cliamaõ NemaÕ , raeya légua diftante da
Villa do Freixo junto ao Douro > e faò deftv; pare-

cer Brito, Brandão, Cardofo , e Joaõ Salgtdo de
Araújo com mayor tenacidade

, (ij a cujos funda-
mentos refponde bem o fobredito Padre Argote.

f7 Ohohriga, Padeceo erro o Author da Coro-
grafia Portugueza (i) em collocar eíla povoação na
Villa de MonçaÕ : mais ajuftada congruência tem
em dizer que foy Oro/ta

,
pollo que o iníigne Ar-

gote o tem por fabula. (3)

f8 Offel^ ou OJfet. Também naó lidaó pouco
os Hiítoriadores, e Geógrafos em averiguar a ge-

nuína íituacaõ local deíla Cidade. Fr. Bernardo de

Brito tem para fi que eftivera no Valle OíTella, três

léguas diftante de Arouca, Bifpado de Lamego

j

(4) e accrefcenta, que nefte fitio achara veftigios

daquelle notável Templo, onde havia a Pia bapcif-

mal milagrofa , e que no meyo de huns cúmulos de

pedra eftava huma cova feita ao comprido, cuber-

ta de íilvas, a que chamavaõ o banho, onde pare-

ce que naquella coníumida reliquia perfeverava ain-

da a tradição do tal prodigio.

^^ Todavia Fr. António da Purificação moftra

(f) que efta terra teve fua exiftencia naó longe de

Vifeu : que na fua principal Igreja houvera huma
reliquia de Santo Eftevaõ muito milagroía ; que
ainda no fcu tempo havia huma Ermida de fabrica

antiquiiTima : que pouco adiante para a parte do
mareftá huma fonte, que cbamaó das virtudes: que

mais para baixo eftaõ naquelles contornos huns cam-
pos

[i] Mon-jiq.Luíit.Iiv.ó.cap.i 5c 16.cap.4f. Gardof. Agiol.Lufitan;

tom.i aio Je .Abril ,& tom. 3. p. yzó. Arauj.nosSucceff. Milit p. 109.'

Scíeq-]. (i) Gorograf. Port.rom.i. p.iío. [j] Argot. Mem do Arceb.

deBrag. p.596. [4.] Mmarq. Lijlic. liv.6. cip. 1 1. [j] Puritic Ghro-

nic. Auguíl.tora.i.p.134. verf.^



Memorias de algumas Vovoaçoes. 25

pos chamados de AJfem^ que bem moftra fer vocá-

bulo derivado de Offem.

60 Jorge Cardolo (i) julga que ficava OíTet jun«*

to de Águeda , e que era Cidade taó forte ,
que a

e1la fe fora refugiar Santo Hermcnigildo o anno f8i
para rebater a fúria de Leovigildo , como dizem
alguns Hiftoriadores. (i) D. Jofeph de Sant.i Ma-
ria Carthuíiano, Vigário do Convento de Nofla Se-

nhora de las Cuevas em Sevilha, fahio à luz o anno
de 1630 com hum livro fobrc a íituaqaõ de OJ/ei

^

e a colloca na Betica, feguindo a opinião de Rodri-
go Caro, a que Joaõ Franco Barreto lhe refponde

na Hiíloria dos Bifpos de Évora cap. 1 1. ii. 15. Po-
rém huma das razões

,
que ha para desfazer eftas

conjefturas , he a authoridade de S. Máximo, que
expreíTamenre diz ficava a tal povoação , e Bautif-

terio no Bifpado de Pax /íugujia
, (3) que hc Ba-

dajoz.

61 Offonoha^ a que Plinio ch-àvm Lujiuria ^ (4) c

Bocharto (f) interpreta Fortaleza de Baal , efteve

nas vifinhanças de Faro no Algarve, onde hoje cha-

ma5 EJloy. Foy Cidade famofa , e nobre, pois teve

Cadeira Epifcopal, como fe collige de alguns Con-
cílios, em que fe vem aílinados vários Bifpos com
o titulo de Uífonobenfes , os quaes numera o Cata-
logo dos Bifpos do Algarve

,
que vem no fira das

fuás Conftituiçoes, Em tempo dos Romanos foy Re-
publica. Conlta de hum cippo, que eftá na muralha
da fortificação de Faro , cujas letras fe podem ver
em Refende, e Grutero. (6) Strabo (7) lhe chama
Sonoba, fe acafo naó he outro Lugar, como efcru-

puliza Bocharto. Na invafaõ dos Mouros padeceo
Tom.I.Part.I. D naó

[i] Cardof. Agiol.L fit. tom. i.p 546. [i] Fr Leaó de S. Thona.'

BcneJiélin. Liiíir tom. 2 p 179. Saavedr. Coroo. Gotic.part. i.cap iz.

[3] S. Max.adan.^fo. Prope Ojfet ofpidum Lufitunu in Dioecefi Txcis Ah-

^ufi£ fontes Baptifmath in pervigi to Pafchatis exciíÁntur. [+] Plio. l.j.

cap.i. [f] Bochart. Geogr. Sacr. lib i. cap.54.tom.z. [ó] Refend. I.4,'

p,zoi.Gruter.p.i74, [7] Strab. liv. J.p.pj.
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naõ ró a ruina das fuás fabricas , e muros, mas do
nome, porque lhe chamarão Exuhona. Duarte Nu-
nes , (i) e o Padre Poyares naõ diílinguem Eiloy ,

de Eftombar, fendo elles taõ diverfos. D. Rodrigo
j

da Cunha , (2) e Jorge Cardofo cahiraõ na meima
confufaõ, íendo que elte emendou cerro, retratan-

do -o em outro lugar. (5)

61 Panonixs. Foy huma Cidade, que no tempo
dos Romanos exiftio no terreno de Villa-Real, on- |

de hoje eftá a Aldeã chamada o AJfento ^ da Fregue- !

zia deS. Pedro de Vai de nogueiras: aflim o moilra

largamente o Reverendo Padre Argote. (4)

65 Pineto. Era outra Cidade fituada no lugar,

que hoje chamaô Fal de telhas , cinco léguas diftante

da Villa de Chaves, e foy povoação Romana, co-

mo affirmi o mefmo erudito Argote. (f)

64 Salada. De duas Cidades com eíle mefmo
notne achamos memorias que exiftiraõ em noíTo con-

tinente : huma cinco léguas de Braga, no fitio , on-

de chamaô Salamonde j aíTim o prova Argote {6)

com o Itinerário de Antonino: a outra Salacia eftc-

ve onde hoje vemos Alcácer do Sal ^ e foy Cidade,

que os Romanos chamarão Imperatoria, honra, que

lhe deu Auguíto Cefar , fazendo-a também Municí-

pio. (7)

(5f
Scalahis. He fem controverlia a Villa de San-

tarém , a que os Romanos também chamarão Ju'-

Hum Prafidiam. Em tempo dos Godos mudou o no-

me deScalabis no que hoje poíTue, adquirindo-o da

Santa Virgem, e Martyr Irena, cujo tumulo, na5

fem myfterio fe conferva nas aguas do Tejo defron-

te

fi] Niin. Dcfcr.de Portug.pag. 13.Poyar.Diccion.Geogr.pag.r84,.'

1*2] Rodrig. daCunh.Hift. deBrag. part. i. cap.ói. Cardof, Agiolog.

Lulit. tom. I. Prolog. §5. [3] Id Caf-d. totn.i. Agiol.p.io Vidcetiam

Argaes Dialog. 3. cap.8. [4] Argot. Memor.do Arceb. de Brag.p ji/.

[f] Id.ibtd. p.3j-9. [6] Ibid. p.370. [7] Piia.lib. 4.cap. zi,Barr«ir.

Çorogr, p, 63.
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te de Santarém, o qual melhor pronunciado he o

meímo que Santa- Irene.

66 Talabrica. Quaíi todos os Geógrafos convém
cm fer elta Cidade collocada antigamente onde ef-

tá hoje Aveiro ; (i) íó Rodrigo Mendes da Silva,

fcgu ndo a Floriaó do Campo
,

(i) diz que Aveiro

naõ foy a Talabrica , mas llm a Labara , o que naõ

he provável, porque Labara he hum Lugar peque-

no (obre o mar no termo do Porto. Duarte Nunes
a conílitue junto de Aveiro na ribeira do Vouga
onde ha o lugar chamado Cacia, e na parte da Er-
mida de S. JuIiaô > com quem fe conforma Gafpar
Barreiros pag. f i.

67 'Tubuci foy povoaqaó dos Romanos , de cu-
jas ruinas, conforme diz Refcnde, fe erigio Abran-
tes , e fe comprova com o Itinerário de Antonino ; o
qual na fcgunda via militar, que deícrevc de Lif-

boa para iVlerida, affina de Scalabis a Tubuci trin-

ta e dous mil paflos, que fazem as oito léguas, que
ha de Santarém a Abrantes. Alguns attribuem Tu-
buci a Tancos.

68 Tmtobrtga. Foy huma Cidade
, que perten-

cia à Chancellaria de Braga , e de que fe naõ fabc

mais que o nome.
69 Vacca. Perfuade-fe Jorge Cardofo no tom. 2."

do Agiologio pag. 6f . que elta antiga Cidade efti-

vefTe onde hoje vemos ereéta a de Vifeu j porém
Plinio, c Ptolomeu naõ fazem delia menqaõ. O Au-
thor da Corografia Portugueza diz, que por tradi-

ção a Cidade antiga chamada Vacca tílivera onde
hoje he a Villa de Vouga na Comarca de Aveiro;
porém quando trata da Cidade de Vifeu , traslada

tudo que achou em Jorge Cardoio , convindo com
elle em fer Vifeu a antiga Vacca.

70 Outras muitas povoaqões exiftiraõ cm noflb

D ii Rei-

[i] Cdlar.Gcogr.amiq.lib.i.cap.i.^.p. [a] Mend,daSílv.PobIac?
gen.deHefp.
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Reino prn ternr») ».U>s Romanos, que fe achaõ men-
cioiídias iiiis TabOcis ue ProK^mtu, e Cartas de ou-
tros Gex>g Pitas , poito que nói naõ crnh cemos,
nem ihc; podem >s luber o verJ>ideiro figiiificâdo

,

mais qa.,' por conjeclara , aíTim como tez Argote
com algumis da Província Bracarenfe, Das que fem
muita coiiToveríit podemos declarar fituadas em
varias partes do noíTo continente, faõ as que nume-
raò Reíende, e Valconcellos, a laber:

^d feptem Ara$

^ritium Prcetorium

Balfa

Bracara /ÍHguJia

Brcetoleum

Budua
Calanticít

Calem
Ceciliana

Cellium

Cetobriga

Collipo

Cofícia

Conimbrica

Ebora^ nu Liberalitai 'JuUa

Eburobritium

Elteri

Eminium
Equabona
Fórum Limicorum
Fraxinum
Hehij
Jerabrica

Jg^dita

Lacobrica

Aqiimar, ou Alegrete.

Portalegre.

Chaves.

Benavente.
Moura
Tavira.

Braga.

Vianna de Caminha.
Botova, ou Ouguella.
Arrayolos.

Porto.

Agualva,ou AguadeMoira
Ccice junto de Thomar.
Setúbal.

Leiria.

Miranda do Douro.
Condeixa a velha.

Évora.
Évora d'Alcobaqa.

Alter do Chaõ.
Águeda.
Coma.
Ponte de Lima.
Alpalhaó, ou GaviaÔ.

Elvas.

Povos, ou Alenquer.

Idanha, ou Guarda.

Lagos,
Lai
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Lama , ou Lameca
Lancobrica

Malceca

Matufaro

Medohrica

Merobriga

Moro
Myrtilis JuIia

Lamego»
Feira.

Marateca.
Prnte de Sor.

Aramenha.
S-tntiago de Cacem.
Almorol, ouPunhete.
Mertola.
Neiva.
Lisboa.

Eltoi iunto de Faro.

eja.

Viílanova de Portimão.

N^bia
Oliftpo , ou Falicitas 'Júlia

Offonoha

Pax Júlia

Foríus yínihalis

Salacia^ou Urbslmperaioria Alcácer do Sal.

Saurium Soure.
Scalabisyoujiilium Fríc/idiíi Santarém.
Serpii Serpa.

^alabricd Aveiro.

7'ubuci Abrantes.

CAiMTULO III.

DefcripçaÔ circuJar pela margem marítima ,

e raya terrejire,

f A Ntes de entrarmos a ver o Reino intcrior-

x\ mente , faremos pela paite de fora hum
giro, ou defcripcaõ hydrografica, egergrafica, ro-

deandr>-o todo , e informando dos principaes por-
tos, íurgidouros, e praças fronteiras, de que conf-

ta. Principiando pois pela margem feptcntrional, o
primeiro porto, que ie nos cfferece , he

2 Caminha, Fica efta barra fobre o rio Minho,
e he o termo, que divide Portugal de Galiza , fi-

cando-lhe oppoíta a Villa da Guarda , e os Luga-
res
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res de Tamngem , Rofal , e outros dos Galegos.

Na entrada tem huma Ilha , onde cítá o forte de

Noíía Senhora da Infoa. Faz eíia Ilha duas barras

pequenas : huma para o Norte, e he perigola: ou-

tra para o Sul j e continuando a diítancia de três

leguis para o Meyo dia , (egue-fe

3 Viana na foz do rio Lima : he barra cftreita,

e da parte de fora da ponta do Norte ha hum reci-

fe , que corre ao Sul , e dá capacidade para anco-

rarem embarcações naõ muito grandes, porque ho-

je eílá mais entupida de arêas. Sobre a barra tem
hum Caftello com cinco baluartes , dous revelins

,

e defronte da mefma barra tem mais huma plata-

forma para fua defenfa. Daqui fe continua até

4 Efpofende , que difta de Viana três léguas pa-

ra o Sul. Nelta barra , onde defagua o rio Cávado ,

naõ ha furgidouro capaz de embarcações grandes,

porque de maré cheya na5 tem mais que duas bra-

qas efcaqas de agua , e aíTim fó caravellas lhe fre-

quentaõ o porto. Corre o rio Cávado por entre a

Villa de Efpofende , e o Lugar de Faó , ficando

aquella para a parte do Norte, e efte do Sul. De-
fronte defte Lugar, quafi meya légua da barra, ef-

taõ huns penhafcos
, que correm de Norte a Sul

hum quarto de légua em três fileiras, a que os ma-
reantes chamaõ Cavallos de Faõ , entre os quaes , c

a terra podem bordejar navios, pois tem cinco, ou
féis braqas de fundo em preamar. O Author da Co-
rografia Portugueza tom. I. pag. 310. diz, que ef-

te era o porto , em que fe carregavaõ de ouro as

frotas delRey Salamaô, acerca do qualveja-fe tam-

bém a António de Soufa de Macedo nas Flores de

Hefpanha cap. 4. excel. z. O mais certo he
, que

foy efte o porto, donde fahiaõ as armadas dos Ro-
manos para fazerem as fuás conquiftas. Vindo cami-

nhando para o Sul o efpaqo de três léguas , fegue-

fe a

f Filia do Conde. Dá entrada a efta barra a foz

do
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do rio Ave, porém eílreita. Na boca da barra tem
huiTí forte de cinco baluartes delineado pelo iníigne

Engenheiro Italiano FilippeTcríio. Daqui vay cor-

rendo a marinha até o

6 Porto , quatro léguas para o Sul , deixando
nefte caminho o porto de Leça, ou de Matozinhos.

Faz neíla barra lua toz o rio Douro, e fica diflante

da Cidade meya légua. Ha na barra duas lages

,

huma da parte do Norte , e outra do Sul, por en-

tre as quaes he a carreira ordinária de entrar, e fa-

hir, mas ha de fer com três quartos de agua cheya,
lendo navio grande, e entrando de Veraõ i porque
de Inverno Tempre he perigoía pela mayor quanti-

dade de arcas, que fe ajuntaõ. Perto da entrada da
barra para a parte do Norte cftá o Caftello de S.

Joaõ da Foz em quadro prolongado ; confta de qua-

tro baluartes pequenos. Hum dos feus lados eítrei-

tos, que olha ao Poente, cahe fobre o mar , e no
outro lado oppoílo eftá a porta cuberta com hum
pequeno revelim. Aqui fe termina a Província do
Minho y e continuando da barra do Porto femprc
para o Sul o efpaco de dez léguas, fe encontra a pri-

meira barra da Beira, que he

7 Aveiro. Defagu; aqui o rio Vouga, e fica a

barra diílante da Cidade três léguas : he larga na bo-
ca , e chega a ter em preamar vinte e quatro pal-

mos de agua de alto, porém he mudável ,
por fer

de arêa. Corre da ponta da barra até a Villa de
Ovar hum canal profundo pela diftancia de fete lé-

guas, e retalhando a terra com vários braços, e ef-

teiros no âmbito de quinze léguas , fe reparte em
muitas peninfulas, elizirias, onde fe fabricaó mari-

nhas de fal clariíllmo , e fe cultiva todo o género

de lavoura. Profeguindo o efpaqo de oito léguas ao

Sudoefte, encontramos a barra do
8 Mondego. He na entrada baixa, e para dentro

montuofa. Na boca da barra para o Norte eftá o

forte de Santa Catharina, e fora do forte meya lé-

gua



j 2 Mappa ãs Po tu^at,

gua na Coita fica a Villa de Boarcos , onde tam-
bém ha furgidouro com leis , ou fete braças de

fundo de arêa. Na diílancia de dez léguas também
para o Sudoefte fegue-fe já na Província da Eítre-

madura a

p Pederneira, He enfeada pequena, onde fó en-

traõ patachos, e caravelas. Para a parte do Norte
eftá na eminência do monte a Igreja de Noíía Se-

nhora de Nazareth , imagem mihi.grofa , e bem co-

nhecida pelo concurfo de muitas romagens. Daqui
pela mefma linha a pouco efpaço de duas léguas

eftá

10 Selir
^
pequeno porto. Verdadeiramente efta

barra pertence à Villa de S. Martinho, e eftá en-

tre duas ferras de grandes penhafcos, por onde en-

tra hum braqo de mar, que pela parte da terra Faz

huma enfeada , que terá mcya légua de circuito,

onde íe abrigaó caravelas , e patachos. De Selir,

continuando a Cofta para o Sudoefte cinco léguas,

fegue-fe

11 Peniche^ onde também chamaõ Cabo de Car-

voeiro. Fica, eftando a maré cheya, a modo de pe-

ninfula, donde tomou o nome. Da banda do Nor-
te he terra baixa , e do Sul he onde tem o furgi-

douro em féis , ou fete braças de fundo. Duas lé-

guas para o Ocfte do cabo de Peniche eftaõ duas

Ilhas pequenas com muitos penhafcos ao redor, a

que chamaõ as Berlengas , onde ha a fortaleza de

S. Joaõ. Do cabo de Peniche para o Sul, caminhan-

do onze léguas, eftá a Ericeira^ e a pouco efpaqo o

Cabo da Roca. Para diante mais duas léguas eftá Caf-

caes^ onde ha capacidade de fe dar fundo, pois tem
dezoito até vinte braqas de alto. Daqui profcguin-

do interpofto o efpaqo de duas léguas, fe encontra

o famofo porto de

11 Lisboa. Efta barra , onde defemboca o Te-
jo, eftá no meyo de duas fortalezas, chamadas vul-

garmente de S. Giaô , ou JuliaO , e S. Lourenqo,
ou
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ou Torre do bogio, que outros dizem Cabeça feca,

em diftancia huma da outra de p8o paíTos geomé-
tricos de fcte palmos e meyo cada paíTo. Em tem-
po do iníigne Geógrafo Eftrabo tinha aboca defta

barra ifoo pafibs j agora fe tem ellreitado muito
mais , e por caufa dos cachopos

, que exiftem no
mcyo delia, fe faz difficil a entrada, a qual fe divi-

de em dous canaes : o que toma por entre os cacho-
pos , e a fortaleza de S. Giaõ , chama-fe canal da
terra , e he perigofo : o que vay por entre os ca-

chopos da Trafaria, e a Cabcqa feca, ou fortaleza

de S. Lourenqo , chama-fe carreira da alcaqova , e
he a mais fegura

,
porque tem foo braças de largo,

t ^ òz alto com bom fundo. Entrando pela barra
dentro, a duas léguas fe vê a formofa torre de Be-
lém, obra delRey D. Manoel, fundada loo paflbs

fobre o Tejo ; e continuando a pequena diftancia

de huma Icgua da parte do Norte, fe vê a grande
Cidade de Lisboa: mas como o Tejo forma aqui o
mais famofo porto do mundo, e hum grande feyo,
fazendo- fe navegável no efpaqo de vinte léguas ,

pofto que naõ continue na mefma largura , dare-

mos noticia de todos os portos , que ha defde a bar-

ra para dentro do Tejo de huma, e outra parte.

Portos do Tejo da parte do Portos do Tejo da parte dê

Sul. Norte,

Trafaria. S. Gia6.
Portinho de Cofta. Oeiras.

Torre velha. Caxias,

Porto brandão. Carcavelos.

Manatega. Paqo d' Arcos.
Alfanfina. Cartuxa.
Arrábida. Boa Viagem.
Arialva. Santa Catharina.'
Fonte da pipa. Pedrouqos.
CaíTilhas. Belém.

Tom.I.Part.I. E Por-
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Portos do Tejo da p. do Sul. Portos doTejodap. doNort.

Caramujo.
Morella.

Oliveirinha.

Corroyos.
Santa Martha.
Talaminho.
Amora.
Rio dos Judeos.
Arrentella.

Seixal.

Rofario.

Porco dosPP. Pauliílas.

Aldeya.
Cabo da Linha.
Coina.

Fornos delRey.
Palhaes.

A Telha.

A Verderena,

Barreiro.

Lavradio.

Barra a barra.

Alhos vedros.

Moita.
Efteiro furado.

Sarilhos grandes.

Sarilhos pequenos.

Aldeya Galega.
Lanqada.
Quinta de D. Maria.

Samouco.
Alcouxete.
Barroca d'Alva.

Pancas.

C,amora Corrêa,

Benavente,

Junqueira.

Santo Amaro.
Alcântara.

Pampulha.
Santos velhos.

Cães do Tojo.
A Dizima.

Remolares.
Corpo Santo.

Cães da Pedra.

Alfama.
Cães do Carvão.

Bica do Sapato.

Santa ApoUonia.
Cruz da Pedra.

Madre deDeos,
Xabregas.
Grilo.

Beato António.

Poço do Bifpo.

A Martinba.

Braço de prata.

Cabo rubo.

Unho de D. Garcia.

Marvilla.

Olivaes.

Sacavém.
Aqui defagua efte rio no Tejo

por huma grande boca , fazen-

do huma protundilTima toz; e

ficando quali ao Norte da Cida-

de, volta contra o Noroefte, on-

de fe encontrão os viftofos por-

tos de Unhos , Frielas, Mealhada ,

Granja, Marmtas , Santo António

do Toj.il
,
&c. Continuando pela

marinha direita, fegue-fe:

SalT
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Portos do 1'ejo da p.do Sul.

Salvaterra,

Efcaroupim.
Mugem.
Santa Martha.
Almeirim.
Chamufca.
Pinheiro.

Moita.
Barca.

Brito.

Santa Margarida.

Crucifixo.

2vc.

Portos do Tejo da p.do Norf,

MaíTaroca.
Santa Iria.

Povoa.

Alverca.

Alhandra.

Villa-Franca.

Povos.

Caílanheira.

Villa-Nova.
Azambuja.
Cafa branca.

Valada.

Porto de Mugem.
Santarém.
Azinhaga.
Labruja.
Cardiga.

Barquinha.

Tancos.
Payo de pelles.

Praya.

Punhete.
Redemoinhos.
Abrantes.

Tornando agora a feguir o progreflo da marinha do

Oceano Luíitanico
,
profegue a Cofta da Roca de

Cintra até o

1 7, Cabo de Efpkhel na diftancia de oiro léguas

ao Sudueíle. Em outro tempo le chamou Promon-
tório Barbarico , habitação dos povos Sarrios. No
cimo defta ferra eftá hum Templo dedicado à mila-

grofa Imagem de Nofla Senhora do Cabo. Pouco
mais para diante huma légua eftá

14 Cezinibra , em que ha fortaleza , e fe pode
furgir. Daqui à Arrábida ha duas léguas , e junto

E ii dei*
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delia a Torre de OutaÕ ^ e huma enfeada para fetias,

c barcos de três velas. Na diítancia de huma boa
légua para Lefte fe offerece a barra de

15* Setúbal
,
que tem em preamar cinco braças,

cemhaixamar vinte cteis palmos. Faz aqui o Ocea-
no huma grande enfeada , e vem nella mergulhar
fuás correntes o rio Sadaó. Diílante de Setúbal
quinze léguas fica

16 Sines ]k no Reino, e Provincia do Algarve,
onde ha furgidouro em dez, ou quinze bracras. Vay
daqui correndo a Coita ao Sul vinte léguas até o
Cabo de S. Vicente , chamado Promontório Sa-
cro; mas neíle caminho mais três léguas fe vê a

17 Ilbd do Pejfegueiro ^ antigamente chamada Pe-
tanio , como diz Joaõ de Mariana liv. i. cap. 21.

entre a qual , e a terra ha furgidouro em duas , e

três braqas. Para diante ao Sul mais duas léguas ef-

tá a barra de

18 Odemira^ capaz fomente de caravelas, e tem
duas varas de fundo. Caminhando-fe para diante

lete léguas , eílá

ip jírrifanu ^ onde ha huma enfeada, na qual

fe pôde furgir em oito até doze braças. Segue-fe

em diítancia de cinco léguas o Cabo de S. Vicen-
te , e na pequena diítancia de huma légua para o
Lefueíte eftá

20 Sagres^ que da parte de Leite cm huma en-

feada abrigada tem furgidouro com quatorze , c

quinze braças de fundo. Cinco léguas para diante

continua

21 Lagos. Tem hum porto capaz de receber

grandes armadas em fete para oito braças de fundo,

e defendido da fortaleza chamada da Bandeira^ bem
guarnecida de artelharia , encontrando-fe por efta

Coita outras muitas fortalezas
,

que a defendem.
Naó eftá muito longe de Lagos a foz de

22 Alvor. Foy na opinião veroíimil fundaqaS de

Aníbal, chum-xà^ Portus uímhlis* Navega-fe da fua

foz
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foz até à Villa em lanchas. Defronte de Alvor meya
Icgua ao mar eftú huma pedra, que naõ apparece
fenaõ em baixamar de aguas vivas. Huma Icgua pa-

ra Leíle fegue-fe

1^ nila-Nova de Portimão ^ em cuja barra por
caufa dos bancos de arêa moviveis fe naõ entra fcm
Piloto pratico. Tem na entrada dous fortes , hum
ao Poente chamado de Santa Catharina , e outro

ao Nafcente , a que chamaõ de S. JoaÕ , com duas

batarias. Terá a barra de preamar vinte e três pal-

mos , e de baixamar dez, com que icm capacidade

para baílantes embarcaqóes grandes. Daqui fe nave-

ga até Sylves
, que lhe difta duas léguas , mas fo-

mente fe pode ir em barcos, porque efta bahia tem
fó meya Icgua de comprimento capaz. Defcobre-fe
logo

24 Alhofeira , onde cftá o Cabo de Carvoeiro,

c nelle hum forte da Senhora da Incarnação. Daqui
três léguas para Leíle eftá a Villa de Albofcira no
fundo de huma enfeuda feita por dous cabos , hum
da parte de Lefte, outro de Ocíle. Segue-fe

2f Faro , a entrada de cuja barra he eftreita, e

fica para a parte de Leite da Cidade , da qual difta

légua e meya. jMais adiante cinco léguas vemos.
16 Tavira , cuja barra terá de furgidcuro cin-

co braqas de fundo, e he defendida por duas forta-

lezas bem artilhadas. Eftá para diante a Villa deCa-
cella, e logo mais três léguas , continuando a mef-
ma Cofta do Algarve, eftá ultimamente

27 Caflro-Marim defronte de Ayamonte
, que

lhe fica da outra parte do rio Guadiana, o qual ác{-

emboca por aqui no mar Oceano , e fepara o Rei-
no do Algarve de Andaluzia. Cofteando, e fubindo

por efte rio cinco léguas com os olhos ao Norte ,

vemos a Villa de

28 Alcoutim , ultima do Reino do Algarve , c

fronteira a S. Lucar do Guadiana. Tem feu Caftel-

lo, e recinto de muros antigos em terreno levanta-

do.
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do. Pouco mais para cima entra o rio Vafcaó no
Guadiana , e fepara o Algarve do Campo de Ouri-
que. Segue-fe a Praça de

2p xMertola já no Alentejo, e junto ao Guadia-
na , onde tem três váos , o do Carvoeiro , o dos

Moinhos , e o das Vacas. Seguindo para cima a

margem do Guadiana , encontramos na diítancia de
féis léguas a Praça, e Villa de

30 Serpa, a qual com as át Moura ^ Mourão^ Oli^

'vença^ Ouguela, e Noudar eftaô no deftrifto de An-
daluzia em huma lifonja, ou cotovelo de terra, que
alli fc forma da parte direita

, pondo-nos voltados

ao Norte , deixando à maó efquerda o Guadiana,
cujas terras ficarão fendo ndíTas defde o anno de iiçj
pela concordata , ou tratado de AlcaniíTes, que fez

ElRey D. Diniz com ElRey D. Fernando IV. de
Caftcíla. Pela margem do mefmo Guadiana eítá ^U'
rumsnha , e depois fegue-fe

31 Elvas y fronteira a Badajoz, donde difta três

léguas, e duas da ribeira do Caya, que divide Caf-
tella de Portugal. He Praqa bem fortificada, e de
notável aqueduóco. Para diante logo duas léguas cf-

tá a Praça de

32, Campo-Mayor em huma grande planície muy
bem fortificada ao moderno com lago de agua na-

tiva no íeu foíTo. Daqui para diante fcguem-fe yfr-

ronches , Alegrete , Portalegre , MarvaÕ , Cajiello de Fi^

de ^ e Montalvão , Praças todas fronteiras de Caftel-

la. Faz por aqui o Tejo a feparaçaó das duas Pro-
víncias Alentejo , e Beira, entrando, ou correndo

por entre Malpica, e Monforte. PaíTando o Tejo,
a primeira Praça , que fe encontra na Beira , indo

por efta parte, he

33 Rofmaninhal
^
que de huma parte eílá fortifi-

cada com o Tejo , e de outro lado com o rio Elja,.

que faz aqui fua foz. No demais he cercada de cf-

peíTura
,
que afaz muy defenfavel. Para diante duas

léguas junto ao rio Elja eftá a Villa de

34 Se-
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^4 Segura com Teu Caftello pequeno, porém que
dcfcortina bem o campo. Vera por aqui o Elja fa-

zendo a raya terminativa de Portugal , e Caítella de

Norte a Sul. Adiante para o Norte légua e meya
eílá a Villa de

5f Salvaterra da Beira com Caftello forte bem
defcortinado , e guarnecido de preíidio. Tem op-

pofta a Villa de Sarqa , e também mais para dentro

a Villa de Alcântara , Praqa de armas Caílelhana
,

que fc oppoem às três Villas noíTas Salvaterra, Se-

gura, e Rofmaninhal. Nas coftas de Salvaterra cin-

co léguas fica Idanha nova , cuja afpereza de fitio

ferve de fortaleza. Caminhando três léguas para o

Nafcente, fegue-fe

36 Penagarcia com Caftello forte fobre penhaf-

co. Tem humas montanhas , que lhe fervem de

grande dcfenla , e confiança contra qualquer teme-

ridade inimiga , que intentar invadimos por aqui.

Nas coílas de Penagarcia eílá fituada

37 Idanha a velha quafi em peninfula, que for-

ma o rio Ponful: he fitio doentio , mas tem muros
fortes. Na diftancia de huma légua fegue-fe a Vil-

la de

38 Monfanto com feu Caftello fundado em hum
monte das mais raras afperczas, e altura, que dizem

ha em Hefpanha, porque fe defpenha a todos os la-

dos por mais de meya légua. Tem efta Villa a fin- •

gularidade de que fendo fitiada defde donde lhe po-

dem deitar o cordão, pode para dentro delle lavrar

paõ , vinho , e azeite para fe fuftentar , fem o ini-

migo lho poder impedir : por ifíb entre os Caftelha-

nos anda hum adagio, que diz : Monfanto^ Monfan-
to , orejas de mulo , el que te ganare

,
ganar puedt el

mundo \ e já os Romanos ativcraó fete annos de cer-

co. Tem por oppofto o Caftello de Trebejo. Pai-

fadas três léguas , fegue-fe ao Norte.

39 Penamacor^ cuja Villa, e Caftello eftá fobre

hum eminente penhafco, e he por íitio inexpugná-
vel.
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vel. Oppoemfe-lhe o Caftello de Elges. A três lé-

guas de Penamacor eftá a Villa do
40 Sabugal com muito bom Caftello , e detrás

delíe a VilU de Sortelha inexpugnável. Do Tejo
até perto do Sabugal fe corre a raya com Cafteíla

de Norte a Sul, e defde o Lugar de Meimaõ corre
Lefte Oelle pela ferra de Malcata até o Lugar de
Lagiofa, quatro léguas do Sabugal. De Lagiofa até

o Douro corre a raya Nornordeíte aSufudueíle, e

onde comeqa a fazerfe efta raya fica a Villa, e Pra-

qa de

41 yílfayates^ três léguas do Sabugal. Sendo Go-
vernador defta Praqa o Capitão Braz Garcia Maíca-
renhas, foy cercada com gyro de 4680 pés geomé-
tricos, excepto as voltas dos baluartes, que tem al-

tura de vinte e cinco pés. Foy obra de importância.

Tem por oppoftos os Cartellos de Payo, e Alber-

garia. Seguem -fe Fillar-Mayor , c Cajiello Mendo y

duas léguas em diftancia hum do outro, indo fcm-
pre ao Norte. Outras duas para diante eftá Cajlelh

Bom^ e mais outras duas a Fraca de

4i Almeida,
.,

a quem faz frente Cidade Rodrigo,
He das melhores Praças do Reino. Eftá em huma
campina raza , que fe defcobre por alcance de vifta

defde huma légua } e com fer terra chã , fe defco-

brem delia terras de onze Bifpados, Lamego, Guar-
da, Coimbra, Vifeu, Braga, Miranda, Porto, Co-
ria, Ciudad Rodrigo, Placencia, e Salamanca. Na
mayor eminência tem fua fortaleza, que domina baí^

tantemente o terreno. Três léguas para o Norte fe-

gue-fe

45 Cajlel- Rodrigo em fítio alto , e forte. Tem
efta Villa as armas Reaes defte Reino ao revés o el-

mo para baixo , por na5 querer dar entrada a ElRey
D. Joaõ L paíTando por alli para Chaves, porque
feus moradores feguiaõ o partido da Rainha de Caf-
teíla Dona Brites. Acabada de coftear a Província
da Beira , fe paíTa aqui o Douro

,
que a divide de

Trás
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Trás os Montes , onde vemos logo o CaJlelJo à''AU

va, c Freixo de Efpadacinía cm íitio baixo , mas com
cinco torres, e tortalcza grandiofa. Scgue-íe o Mo-
gadouro ^ a Bempo/ía, Penas- Royas , jílgofo , terras to-

das fronteiras do ll.eino de Leaõ. Depois fegue-fc

44 Miranda do Douro coUocada fobre afperos pc»

nhafcos , a quem o rio , que lhe dá o nome, a fepa-

ra pelo Nafcente de CaílcUa. Tem bom Caftello

com artelharia , c faz frente a Carvalhaes. Segue-fc

Firdiofo , Outeiro^ cinco léguas cada huma de Miran-

da i e contaremos nove , fe paflarmos daqui Nor-
noroefte a

4f Bragança, a qual cxifte nas margens do rio

Fervenqa, que a aparta da raya de Galiza , tendo por

oppofta a Puebla de Senabria na diílancia de qua-

tro léguas. Seguem-fe já na raya de Galiza

46 Finhaes , Monforte do Rio livre , Chances , MoH'
talegre j e avifinhando pelo rio Lima , deixando a

ferra do Maraõ , e entrando na do Gerez , em cujo

encontro fe dividem as duas Provincias Minho , c

Trás os iMontes , fe aviftaõ nefta linha alguns Caf-

tellos , como o de Lanhofo cm correfpondencia da
fortaleza de Araújo j o Caftello da Nóbrega com as

terras de Entrimo por fronteiras i o Caftello de Liit"

âofo y a quem fe oppoem o Lugar de Ferreiros; o
Caftello Laboreiro

y
que tem por oppofto o da Lo-

beira, tudo na raya de Galiza fronteira do Minho.
Seguc-fe a Villa de

47 Melgaço com cxcellente Caftello, a quem fc

oppoem os Lugares Crecente , Fornelos, e outros.

Légua e meya para diante Valladares , que tem op-
poftos em Galiza os Lugares de Cella , e Marcel-

la. Outra légua e meya eftá Monção em íitio emi-

nente. Huma légua para diante fegue-fe Lapella, c

outra

48 Valença, fronteira à Cidade de Tuy. Logo
outras duas léguas fe oíFercce Filla-Nova de Cervei-

ra, fundada, e cercada de muros de cantaria. Op-
Tom.LPart.L F poetn-;
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poem-fc ao Lugar da Barca de Goya5
, preíidio

Galiziano -, e daqui outras duas léguas fe encontra
outra vez com Caminha^ donde principiámos o gy-
ro deita demarcaqaõ.

CAPITULO IV.

DivífaÔ antiga,

I A yTUitas foraõ as repartições, que antiga^

iVX mente houve neftc noflo Paiz. Antes de
conquiftarem , e habitar Hefpanha os Cartaginc-

2es, e Romanos, toda ella eftava dividida em mui-

tas Provincias de povos agreítes
,

que debaixo do
nome geral de Iberos fe dividiaõ em Turdetanosj

Celtas, Cantabros , Turdulos , e infinitos outros,

de que depois trataremos. Vieraõ os Cartaginezes,

c como fe confederarão com a mayor parte daquel-

las gentes , conlervaraõ as repartiqões das luas Co-
marcas.

2. Porém tanto que os Romanos raetteraó o pé
cm Hefpanha , c comeqaraó a contender com os

Cartaginezes íobre o dominio das terras, que foy

pelos annos f f7 da fundaqaó de Roma , dividirão

toda ella em duas partes, a que chamarão Hefpanha
cicerior, e Hefpanha ulterior, (i) A citerior ficava

para a parte de Itália, ou mais oriental ao rio Ebro

,

e foy a que os Romanos mais habitarão : a ulterior

he a que ficava para o lado occidental do mcfmo
rio, c ficou na fujeiqaõ dos Cartaginezes. Toda7
via cfta repartiqaó fe variava pela Republica Ro-
mana, conforme parecia aos feus intercíTes , accref-

cen-

[i] Tit. Liv.lib. j6,cap,a8. Melalib.i, cap.ó. Solio.cap. zj. Strab;

lib,3.pag. i6íj
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centando, ou diminuindo as terras de huma, ou de

outra parte.

3 Acabou finalmente Oótaviano Augufto de ven-

cer na celebrada guerra Cantabrica aquelles Povos,
e mudando-lhes o governo , e limites , dividio a Hef-
panha em três Provincias , a faber : Lufitanka , Bc'
íka , e Tarraconen/e. A Lufitanica incluia a mayor
parte do que hoje chamamos Portugal, com outras

muitas terras
,

que hoje pertencem ao Reino de

Leaõ , e Provincia da Eftremadura Caftelhana. O
rio Douro a feparava pelo lado feptentrional daTar-
raconenfe } pelo oriental huma linha, que fahia do
Douro quaíi naquella parte, donde fe incorpora com
o rio Pifuerga , a qual linha defcia a bufcar o Gua-
diana, e efte depois dividia a Lufitania da Betica

até entrar no Oceano , cuja coita cercava o reftan-

tc da Lufitania.

4 Nefta divifaô de Augufto fe confundirão os

limites da primitiva Lufitania j porque elles come-
qavaô na foz do rio Tejo , e defde alli corria até o
cabo de Finis terr<e , e aquelle efpaqo depois fituado

entre os rios Tejo , e Guadiana , a que hoje cha-

mamos Alentejo, e Algarve, naô fc chamava Lu-
fitania, mas fim Céltica. Da mefma forma pade-
cerão alteraqaõ os confins da Betica , e Tarraco-
nenfe, e daqui nafce a confufaõ entre os Authores
como bem advertio o eítudiofiflimo Padre Argo-
te. (I)

f Corria o anno de Chrift:o 1 18 , quando o Tmpe-
perador Elio Adriano , vifitando as terras do fcu Im-
pério , dividio a Hefpanha em féis Provincias : Tar-
raconenfe, Cartaginenfe , Betica, Lufitania, Gali-

za, e Tingitania j e nclta divifaõ a Provincia do
Minho ficava fora da Lufitania, e íé incluia nade
Galiza , como bem moftra Floriaõ do Campo com

F ii par-

[ I ] P. Argot. Antiguid. da Chancel. de Brag. p.38. e nas Mem. do Aw
ceb. de Brag. pag, 40. e 4 1

.
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particularidade, e certeza, (i) Conftantino Magna
fez outra divifaõ em Tete Províncias, mas fem alte-

rar as demarcações anteriores. Outras divisões que-
rem alguns que fizeíTem os Romanos , mas faõ du^
bias.

6 O que temos por certo he , que os Romanos
além deftas repartições tinhaõ dividida cada huma
das Províncias em Chanccllarias , a que chamavaõ
Conventos 'jurídicos , collocados nas Cidades mais in-

íignes da Província , às quaes acudiaõ os povos da

Comarca para adminiílraqaó da jullica. Deites Con-
ventos Jurídicos , a que correípondem hoje as noflas

Relaqóes , havia quatorze em toda Hefpanha : as

que tocarão àsnoíTas terras, foraó três: Braga ^ Bé'
jw, e Santarém.

7 Havia também algumas Cidades privilegiadas

com o úiviXo á^ Mufiicipios. Colónias eruõ aqueilas,

que tinhaõ lido fundadas por famílias Romanas , e

£aes foraõ em noflb terreno Béja^ e Santarém ^ além

de outras três, que hoje nos naõ pertencem, e go-

2ava5 feus Cidadãos do privilegio de Cidadãos Ro-
manos. Municípios eraõ os que le governavaó por

Leys próprias, e eftcs foraó Lisboa y Évora y MertO"

/<» , e Alcácer do Sal.

8 Extinóto o dominio Romano , invadirão os

Bárbaros as Hefpanhas o anno de 409 depois de

Chriílo , e daqui por diante fe alterarão notavel-

mente os limites das nofías Provincias em todas as

fubfequentes fujeiqóes até o reinado dclRey D. Fer-

nando o Magno, o qual fallcceo no anno de 1067,
deixando repartido entre feus filhos as terras dos

íeus dominios j e cabendo as de Portugal a ElRey
D. Garcia, defde entaõ fe principiou a chamar Por-

tu-

[1} Ifaac VoíTio nas Notas aPompoo. Mela liv. i. cap. 6. Flor. do
Camp.liv.i.cap. 5. Moral. liy. 7. cap. a. Oforias ao Prolog. de reb Era-

man. Refend. Aot*q líb. 5. Eftaç. Antig.de Portug. cap, 19. e 20. Plio.

]ib. 4. cap. io Voiaterran GeograpL lib. i. Barrçir, Corograf»jpag. 505
JoaóSalgad. Succeir,Mi|it.p,i68. verf».

^
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tug.il o que era Lufitania Declaradas pois as divi-

sões antigas, paíTemos a expreflar as modernas.

CAPITULO V.

DivifaÔ moderna pelas Províncias,

I "rjRefentemente fe divide Portugal em féis Pro-

Jr vincias, ou Regiões : duas ficaõ na parte

feptentrional , e fe chamaõ Entn Douro e Minho , c

Trai os Montes : duas no coraqaõ do Reino , chama-
das Beira , e EJlremadura : e outras duas na parte

Meridional , a que chamaõ Alentejo , e yílgarve ,
que

também logra o titulo de Reino. Cada Provincia

dcftas fe fubdivide em Comarcas , ou Ouvidorias

,

para boa adminiílraqaõ da juftiça ; e cada Comar-
ca tem debaixo da fua jurildiqaó certo numero de

Villas , e Lugares, cm que cxiftem feus Juizes,

que governaó fubordinados aos Corregedores das

Comarcas, Suppoíla cfta prejacence noticia, entre-

mos a defcrever a primeira RegiaO da parte do Nor-
te, chanuda

Província do Minho,

1 /'^Omo cfta Provincia eftá encerrada entre as

v_^ fa mofas correntes dos dous rios Douro , e

Minho no Occidente feptentrional de Hefpanha ,

dâ tal íituaçaõ tomou nome de Entre Douro , e

Minho, que em Latim fe diz Iníerammnf.s ^ ou 2)«-

riminea. Quaíi todos os Geógrafos (i) lhe daõ de
com-

[1] Duarte Na«,Deícripç.dePort, cap.iS. Joaóde Birr ni Delcripç;

doMinho cap.ó. Fir.Europ Port.tom.j.part.a.cap.a.n 4 Joaó Salgad.de

Arauj. nos SucceíT. Miiit. !iv, i. cap. i. Geograf. Blaviaa. Coíl. Gorogr,

^?ih ^9}^.'

h

ÇíííLini: Geogr. HiAor. com.i. pag.z.
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comprido de Norte a Sul dezoito léguas, c deNaf-
cente a Poente dr>ze de largo na fua mayor largura,

porque em algumas partes naõ tem mais que oito.

5 Confina efta Província da banda do Meyo dia

com o rio Douro, que a fepara da Beira: da banda

do Occidente parte com o mar Oceano, começan-
do em S. Joa5 da Foz, e acabando na Villa de Ca-
minha, onde o rio Minho divide Portugal de Gali-

za. Dahi para cima, que he a parte do Norte , vay
pelo dito rio até o termo da Villa de Monqaõ , e

alli paíTa o termo de Galiza o rio Minho , e íe re-

parte por marcos até o Caílello de Caftro-Laborei-

ro, que faõ doze léguas defde a Villa de Caminha.
Dalli atraveíTa o reíto pelo monte do Gerez , que
eftá da parte do Nafcente , e vay pela terra de Bar-

rozo até à ponte de Cavez
,
que eftá no rio Tâme-

ga, e dahi pelo rio abaixo até à Villa de Amaran-
te; e deixando o rio, vay pelo moute do Bayaõ dar

no Douro , donde comeqámos.

4 O clima he o mais temperado
,
porque eftá

entre o parallelo de 41 e 41 gráos de altura do Po-
lo Arético. Daqui nafce , que fendo taõ pequena
efta Regiaô , he fummamente fértil j e a benigni-

dade dos feus ares , a affluencia dos feus rios , as

abundancias , e delicias dos feus campos comprovaõ
a fama do feu admirável temperamento j donde fe

animou a dizer Manoel de Faria, (i) que feno mun-
do houve Campos Elyíios , exiftiraõ nefta Pro-

víncia -, e fe os naõ houve , merecia que fomente os

houveíTe nella , fe he que efte titulo fe deve dar a

íitio ameno , e deliciofo.

f AíTim o vemos , porque a mayor parte defta

Província eftá fempre cheya de arvoredos de todo

o género
,
que organizaõ hum continuado bofque

perpetuo , c muy aprazível, compofto de loureiros,

azi-

[i] Far. no Epitom. part,4. cap.f. n.4. Maced. Flor. deHefp. cap. r,

excá.ó.
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azinheiros, plátanos, buxos, murtas, teixos, pi-

nheiros, e ciprelles
,
que todos nem de Inverno per-

dem a folha , além de caftanheiros, carvalhos , fo-

verciros, e outras arvores , donde fe criaó as mais

robuítas madeiras do mundo
,

(i) taó férteis, que

ha caftanhciro
,
que dá trinta, e quarenta jilqueires

de caílanha, e ainda hum moyo, como affirma Joaõ
Salgado de Araújo : (2,) pé de vide em latada , ou
cm arvore , que dá pipa de vinho : pé de noguei-
ra, que dá moyo de noz : larangeira, que dá cinco

carros de laranja : pé de carvalho
, que dá mcyo

moyo de bolota ; c alguns taÕ grandes
, que naõ o

abrangem quatro homens , como he na quinta de
Mouro de S. Joaô de Ataens da Villa de Pica de
Regalados. Tcftifica o Doutor JoaÕ de Barros na
Delcripcau

,
que fez defta Província, capitulo 7, que

vira hum, em cujo oco cabiaó cincoenta cabras, e

outro , onde cabiaó dez homens a cavallo , dando
por teílimunha ao Marquez de Villa-Real, que foy

huma das peíToas , que entrara dentro , o que pare-

ce encarecimento, poílo que o mefmo efcreve Ma-
noel de Faria. (5)

6 Efta abundância he igual em tudo. De boys,
c vacas furtcnta quatrocentos mil , e mais de hum
milhaõ de ovelhas, e carneiros, fegundo dizem Du-
arte Nunes, (4) e outros. O Doutor Joaõ de Bar-
ros, fendo Ouvidor de Braga o anno de ifoo e tan-

tos , diz , que por ordem delRey mandara fazer a
conca do gado, que havia fó no termo daquelia Ci-
dade, e achara treze mil cabeças de gado meudo

,

e de boys, e vacas onze mil. A mefma fecundidade

correfponde a todo o género de caça, carnes, e pei-

xes, tudo de excellente fabor , principalmente ha-

vendo tantos rios povoados degoltofos falmóes, lam-
preas,

[r] D. Franc. Man. Epanafor. 4. p. jiá. [2] JoaóSalgad. deArauj.

nos SucceíT. Milit liv i.cap.i. pag.j. verí". [;] Far. Epitom p.4. cap.17.

[4] Nun. Dcígripç. dcFortug, cap. 18. c ij. VafcoDcell, inDefcripc.
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preás, tnitas , falmonetes , fáveis , bogas, e tainhas,
com iníiaitos outros igualmente admiráveis. Criaõ-
fe tambeíTi ro.lo o género de legumes, e hortaliça:
tem muito mel , e laólicinios, muito milho, o pa5
que baila, e até minas de ouro, prata, ferro, e ef-

tanho. Lavra-fe o linho mais fino , de que fe fabri-

ca o panno branco muy eítimado na Europa. Só
azeite ha pouco nefta Província , naõ porque a ter-

ra deixe de criar oliveiras, mas porque naõ as plan-

tão; porque lifongeados os feus naturaes com opref-
timo, e fabor do chamado unto , de que ufaõ tanto

nos guizados , como às vezes nas luzes, efquecerau-
fe de as cultivar.

7 Saô feus habitadores de fecundiflima propaga-
ção, e larga vida; e até nos tempos, que a nature-
za conflitue eílereis, faó aqui fecundas as mulheres.

Muitos exemplos , e cafos ajuntou para confirma-

ção deíla raridade, e excellencia Gafpar Eílaço, (i)

e António de Soufa de Macedo, (i) Baila dizer,

que da gente innumeravel
, que naõ pode fuílentar

eíle Paiz, fe tem povoado o mundo , e com efpe-

cialidade o Brafil , e as Minas , e que he mais a

gente, que aterra, onde na5 ha parte alguma, em
que fe naõ ouça tanger algum fino , e cantar hum
galo. (3) Parece toda a Província huma Cidade con-

tinuada.

8 Conduz muito para eíla geral fertilidade a

grande copia de boas aguas , que, como fe eíla Re-
gião fora toda perenne tanque , aflim brota , e re-

ga feus campos , e pomares por vinte e cinco mil

fontes , (4) e innumeraveis rios grandes , e peque-
nos ; fendo os de mayor nome os feguintes : ^ve^

Baflo^ Benade , Biturim , Cahraõ , Caldas , Campanhaõy
Cávado , CelJoQ , Celinho , Coa , Cofme , Coura , Deiriz ,

Def-

[i] Eftaç. Antig. de Portug. cap.72. [i] Maced. Flor. deHcfpanh.
cap.;. excel.i. [3] Joaó Salgad. SuccelT.Milit.pag ^. verf, [4] Maced-
Flor.de Hefp.cap.i. excel.3. Bi-^bof. de Poteílit. Èpifcop. part, l tit. 5.

cap. 8. Gil Goníal. de Avil. no Theatro de las grandes, de Madrid, p.f00.;
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Dejíe^ Dolo, Douro, Enfejia, EnfaJde , Fato, Ferrei^

ra , Fulias , Gadanha , Gifães , Gogim , Herdeiro , Ho-

mem , Landim , Lavoreiro , Leça , Lima , Locia , Afa"

çarelos, Mejavelhas , Me/res , Minho, Moles, Mouro,

Neiva , Oh , Ovelha , Ouvir , Pontido , Prado , Ra-
mad.i , Relias, Siguelos , Scufa , lamega , Taveira,

'Teixeira , Torto , IroveÚa , Tua , Valengo , Vargeas ,

re.idòes , í^ez, Fizella , Zêzere pequeno , e outros ,

que fe diíFundem nos capitães.

9 Duzentas faõ as pontes de cantaria, a que ef-

tes rios obedecem , c as mais famofas a de Cavez

muy larga, e muy alta, com cinco arcos de pedras

taõ admiravelmente lavradas, que todas faõ de hum
tamanho : a de Mondim com féis arcos ; a de yíma-

rante feita por diligencias de S. Gonqalo 5 e outras

muitas. Contaófe-lhe féis porios.de mar capazes de

receber navios : Caminha, f^iana, Efpofende , Leça,
Filia do Conde , Porto.

10 As Praças de armas cercadas, e acaftelladas

faõ dezafcis : Porto , S. "Joaô da Foz, mia do Conde

^

Viana , Caminha , Filia-Nova , Valença , Lapela , Mor^
çaõ , Melgaço, Cajlello Lavoreiro, Lindozo , Nóbrega

<f

Lanhozo , Aguiar de Pena , Celorico de Bajlo j e pelo

Certaõ tem : Braga , Guimarães , Ponte de Lima, e

Barcellos , de todas as quaes fe faz pleito , e omena-
gem. Efegundo o calculo de Joaõ Salgado de Araú-
jo, (i) tinha no anno de 1(544 féis mil homens ca-

pazes de tomar armas. Mas pelo que toca ao mili-

tar jaccrefcento huma fmgularidade defta Provincia ,

e he, que pelos muitos rios menores, que compre-
hende ,

pontes delles, barcas dos mayores, e gran-

de abundância de bofques , fem duvida que caufará

huma grande ditiiculdade para fe deixar penetrar de

inimigos j e já eíles embaraços remirão muitas ve-

zes eíte Paiz da invafaõ dos Romanos, aos quaes lhe

cuílou tempo, trabalho, e gente a fua conquifta,

Tom.l. Part.I. G quan-

[i] Arauj. SuçccíT, Milit.liy. i.cap.i.
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quando tudorendiaô fuás armas entaô vitoiíofas con-

tra as mais nações do mundo todo.

II Pelo que pertence aoeftado Ecckílaílico, ha
neíla Província duas Igrejas Cathedraes : Braga, Ar-
cebifpado , e Porto Bifpadd. Cinco Collegiadas ;

Guimarães , Barcellos , Valença , Cedofeita , Viana. Pa-

roquias, conforme o calculo de alguns Authores,(i)

tem i4.<5o, e de outros tem ifoo. (i) Conventos, e

Moíleiros de diverfas Ordens mais de ifc. De Er-

midas, e Igrejas naÕ Paroquiaes hum grande nume-
ro. Corpos de Santos , que venera , tem quarorze.

Santos nacionaes tem grande quantidade : S. Dama-
zo ^ S. Gonçalo de /ímarante ^ S, 'Torcato ^ S. Pedro de

Mates, S. Gerardo, S. Vitouro, S.Frutuofo, S. Mar-
tinho de Dume , S.Rozendo, Santa Senhorinha, Santa

Suzana , o Irmaõ Pedro de Bafio, e outros muitos, de

que o x\giologio Lufitano hz memoria. De homens
infignes já em letras

, já em armas tem produzido,

e produz numero grandiffimo, de que nós, quando

fallarmos das Tuas pátrias particulares, nos lembra-

remos.
li NaÕ he para efquecer huma excelknte glo-

ria ,
que efta Província tem

,
qual he darfe nella

principio à vida Eremitica muitos annos antes que

S. Paulo primeiro Ermitão a introduziíTc no Rei-

no i pois fendo S. Félix o que deu íepultura a S.

Pedro de Rates, como coníla das fuás Liqóes, e

que vivia nos defertos defta Provincia em hum al-

to monte de S. Miguel de Laundos , Abbadia da

Villa de Efpofende, (3) fica precedendo S. Félix a

S. Paulo o que vay do anno 46, em que morreo S,

Pedro de Rates, ao de 500 em que íloreceo S. Pau-

lo. A caufa porém , que houve para chamar a S,

Pau-

[i] Augiift. Barb. dePoteft. Epifcop. part. i.tit, 5. cap. 8. [2] Far;

Europ. Port. tom. 3. part. a. cap. 1. Lim. Geogr. Hiftor. tom. i. pag. 3.'

[j] Corograf. Portug. tom.i.p. 313. Padilha, Hiftor. Ecclef. cenr. 1,

cap. 16. Monarq. Lufican. part. 3. liy.S.cap. jz.Rodrig. McúdjdaSilv»

naDeícripç. de Portug.
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Paulo primeiro Ermitão, veja-fe no Agiologio Lu-
litano tom. i.

15 Divide-fe finalmente efta Província em féis

Comarcas, que vem a fer : Guimarães^ Braga ^ Por^

íõ, Fiana^ Èarcellos ^ t Falença. Cada huma delias

tem varias povoaqÕes debaixo da fua jurifdiçaô.

Tudo delia Província refumio neítas duas eítancias

â Mula de hum engenho Hefpanhol:

Es Entre Duero
, y Mino la primera

Porcíon dei Reyno^ en rios muy banada^
Donde Braga magnânima prefpéra

De los Brachatos hija fublimada.

Al Romano difícil , y guerrera :

jí los de Porto altiva , y refpetada :

De yíugufte honor , 'Juridico Convento ^

Corte Sueva, y jírçobifpal ajffiento.

Del Duero iluftra el margen atra^iv*

Porto , que de Gatelo pueblo raro

Con mitra Epifcopal fe ofienta altivo ,

Dandole a Portugal nombre preclaro.

Guimarães Filia es noble , y primitiva

Sólio de Reys Lufos. Tiene claro

Timbre Puente de Lima ; altas helkzai

Viana , de partido ambas cabeças*

G ii CQ"



5 2 Mappa ãc Fortiigah

Comarcas da Provinda do Minho.

f Villas. A Guiar da Penha , Ama-
rante, CanavefeSj Gui-

marães, Povoa.

'ipConce-,

Ihoj.

I.

<Guimarãcs

Correição

coníta de

14 Coutos-

Atey, Cabeceiras de Baf-

to , Celorico de Bafto , San-

ita Cruz de Riba Tâmega,

I
Felgueiras, Geftaqo, Gou-

'vea de Riba Tâmega, Her-
mello , S. Joaõ de Rey ,

^Lanhofo, Mondim, Mon-
l':elongo, Ribeira de Pena,
^Ribeira de Soas , Rocas ,

Serva , Vieira, Villaboa da
Roda, Unhaõ.

' Abbadim , Fonte Arca*
da, Mancelos , Moreira de

^
Rey , Parada de Bouro , Pe-
draido , Pombeiro, Poufa-

\ dela , Rcfoyos de Bafto, Ta-
boado , Tibães, Travanca,

, Tugas, Vimieiro.

Ç Cepães , Meinedo, Ove-
^ lha , Villacahiz.

4 Honras.
- ill4 , V JliiS

(I Julgado. I Lagiofa.

II,
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11.

Viana

Correição

conda de

7 Villaj.

1 1 Conce-

lhos,

,

I / Coutos.

Arcos de Valdevez, Mon-
ção, Ponte da Barca , Ponte
de Lima, Prado, Viana, Vil-

lanova de Cerveira.

Albergaria de Penella,Bou-
ro , Coura , Entre Homem
>e Cávado , Geraz do Lima

,

'Lindofo , Santa Martha do
.Bouro

,^
Santo Eftevaó daFa-

'xa, Soajó, Souto deRebor-
daõs , Villa Garcia , Pica

^""•de Regalados.
» Aboim da Nóbrega, Aze-
vedo j Baldrcu , Boilhofa

,

) Bouro , Cervães ou Villar

de Áreas, S. Fins , Freiriz

,

)Luzio, Manhente, Noguei-
ra , Qiieimada , Sabariz , Sou-
»to, Rendufe.

Barcellos, Caflro Laborei*

yVillas. J ^^5 Efpofende, Famelicaõ,
Melgaqo , Rates , Villa do
Conde.

TIL
Barcellos

Ouvidoria

confta de

?Conce.J , í-arim, PortelU das Ga-

lhos. ^ bras, Villacha.

r» Cornelã , Fragofo , Gon-
^Coutos. > dufe , Palmeira 5 Vilar da

(. Frades.

I Julgado. T

I Honra. S

Vermoim.

Fralães-

IV,
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IV.
Valença

Ouvidoria

coDÍla d<

V.
Braga
Ouvidoria

coafta de

VI.
Porto

Correição

foaíla de

3 Villas.

Caminha, Valença, Val-
ladares.

z Coutos. ? Feães, Paderne.

1 Cidade.

1

1

3 Coutos

Braga.'

Arentim, Cabaqos, Cam-"
bezes , Capareiros , Dorne-
las , Ervededo , Feitofa , Goi-
vães , Moure , Pedralva ,

Provefende , Pulha , Riba-
tua.

iCldidc.
I'

Porcor

Villas. 5 Melres , Povoa de Varzim >

^ Villanova.

Aguiar deSoufa, Avintes,
, Bayaõ , Bemvivec , Gaya ,

r Gondomar, Loufada, Maya,
\ Penafiel de Soufa , Penaguião,
Portocarreiro . Refovos de

vjuiiuoinar, juouiaua, Lvja

, Penafiel de Soufa , Penagui

Portocarreiro , Refoyos
,
Ribadave , Soalhães.

' nfedc , Entre ambos

, Ferreira , Meinedc
os

6 Behctr.

Honras,

r An...., -
J rios , Ferreira , Meinedo ,

f
Paço de Soufa , Pendorada y

^ Villaboa de Quires.

tr. e 5" Baltar, Barbofa , Frafaõ,'

'! i Gallegos,Louredo, Sabrofa.

Pro'
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Provinda de Trás os Montes.

I A Segunda Regíaó, ou Provinda do Reino ^

x\. he chamada Trás os Montes
,

porque do

Reino de Galiza até o Douro de Ncrte a Sul atra-

veílaô Inins montes muy altos
,

que parece eftaó

cercando a Provincia do Minho , ccmo fazem os

Alpes a Itália i e laõ de tanta eminência eftcs mon-
tes ,

que em muitas partes tem huma légua de fu-

bida alpera , como (c experimenta nas ferranias do

GercE , e altura do Maraó j e affm havendo refpei-

to ao Minho , fica efta Provincia além daquelles

montes
,
que lhe deraô o nome.

2, Sua demarcaqaô coftuma fazerfc da Portela de

Homem pela banda do Norte até à ponte de Ca-
vezi e continuando do Poente pelo rio Tâmega até

entrar no Douro , faz efte a divifaô com a Provin-

cia da Beira até Vilveftre. Daqui olhando para o

Norte , o raefmo rio Douro a aparta do Reino de

Leaõ até quatro léguas depois de fe chegar a Mi-
randa > e daqui por divifas, e marcos até dar no rio

Maçaó naó longe de Maid , onde inclina a Poente

com a ferra chamada de Teixeira, e as de Senabria,

eGerez até vir incorporarfe onde começou.

3 O commum dos Geógrafos (i) dá a efla Pro-
vincia trinta léguas de comprido, e vinte de largo;

porém o x'\bbade de Pêra (i) diz , que naÕ fizcraõ

boa medição ; porque da Portella de Homem até

Urros defronte de Vilveftre faÕ trinta e quatro lé-

guas, e de Canavezcs até o rio Macaõ fazem trinta

e féis ( he erro
,

porque verdadeiramente naó de-

vem fer mais que vinte e féis conforme os Mappas
de Fernaó Alvares Seco , e Pedro Teixeira ) e aí-

íim lhe dá de circuito cento e trinta léguas.

4 Mui-

[ 1 1 Colmcnar. Delices du Port. toro. 4..psg. 713. Lim, Gcograf, HU*
Jçr.íom.i,p.6i. [2] Arauj.Sucçeir.Milit. p.óS.vcrf.
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4 ^
Muito mal fe informou Floriaõ do Campo

naõ ló na demarcação
,
que dá a eíla Província , mas

em dizer que he terra infrutifera j porque fuppoílo
naõ fer taô fértil como Entre Douro e Minho, a

verdade he haver aqui muitos valles deliciofos , e
muitas V^illas abaftadas de paõ , vinho, azeite, mel,
frutas, gados, caqas, legumes, e fedas. Tal he a
Villa de Chaves muy amena , na qual habitarão os

Romanos muito tempo, por fer boa terra, e Villa-

Real , e outros muitos Lugares defta Regiaô : ló

de frutas de efpinho naó tem abundância.

f O clima na5 ha duvida, que hc frio em extre-

mo : tem nove mezes de Inverno , e três de V^eraõ

ardentiíTimo
, por naô fer arejada do Norte ,

que
embaqa nas montanhas, e com tudo he terra fadia,

e de boas aguas , excepto em Braganqa , e Miran-
da

,
que fiõ pelUmas. Os rios mais nomeados fa6

cftes : Ãngueira , Ahedrinha , Aziho , Beca , Corgo ,

Caldo , Calvo , Douro , Fervença , Frio , Frefno , Lo'

los , MaçaÕ , Mente , Pinhão , Rabaçal , Sabor , ta-

mega , "tmhslla , 'tua , tuella , Fillariça , Vellarva ,

Zacbarias. Fontes meJicinaes tem quarenta e três.

6 A gente, que habita efta Província , he pela

mayor parte robufta , e corpulenta : as pefloas no-

bres faõ dotadas de grande primor, ebrio; muy va-

lentes , e honrados ; aptos para a guerra , e tem
grande exercício da gineta, e brida, em que fazem

ílimptuofas feitas, Saõ muy devotos da Igreja , e

veneraõ com eftimaqa5 a feus Miniftros: confervaô

as amizades, e com os eftranhos faõ attenciofos. As
mulheres nobres tem grande recolhimento , as ou-

tras ajudao a cultivar as terras a feus maridos , e ás

vezes mais trabalhão ellas que elles : em fim diz o

Abbade Joaõ Salgado de Araújo
,

que naó fe fabe

deíla Província vicio algum nativo delia.

7 Tnclue efta Província duas Cidades: Miranda^

que tem Bifpo , e Bragança
,

que o naõ tem. Ha
três Igrejas

,
que parecem Collegiadas : Chaves ,

Filia-
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T^iUi'Real^ e Torre de Moncorvo ^ e confta de muitas

Abbadias, Reitorias, e Vigairarias. AsVillas,que
tem fortalezas confinantes com Galiza , e Caílella,

faó eftas : Montalegre , Erveredo , Chaves , Monforte

do rio livre , Bragança , Outeiro , Miranda , Folgo[o ,

Penas de Royas , Mogadouro , Freixo de Efpadacinta , e

de rodas fe dá omenagem.
(S Divide fe finalmente cila Província em qua-

tro Correiqôcs : Moncorvo , Miranda , Bragança , e

Filia- Real. Servem de epitome das luas grandeza?

eftas duas Oitavas

:

Es Trás los Montes la porcion fegunda-

De heróicas poblaciones adornada ,

Donde Miranda Epifcopal fe funda
Sobre peíiafcos bien encajlillada.

DelRey Brigo Braganqa hija fegunda ,

De la ínez bella , como defdichada ,

Tálamo , en llano delicio/o brilla
,

De efclareados Duques alta filia.

Entre otras Filias fale floreciente

La Torre de Moncorvo j la apacible

Villa-Flor : Mirandela con gran puente

Bélica Chaves, YiW^-R^c^ plaufible

^

Freixo de Efpadacinta muy valiente^

Alfandega da Fé apeticible

,

Mafcarenas en frutas deliciofa

Fértil Chacim , y en trato generofa.

Tom.LPart.I. H Co^
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Comarcas da Pro-vimia de Iras os Montes.

I.

Torre do

Moncorvo
Correição

coaíla de

25 Vil!as.

ABreiro , Agua revez
,

Alfandega da Fé, An-
ciães, Caítro- Vicente, Cha-
cim , Cortiços , Frechas

,

iFreixiel , Freixo de Efpada-
fcinta , Lamas de Orelhão ,

Linhares, Moncorvo , Mi-
randella, Monforte de rio li-

|Vre, Mós, Murca de Panoya,
Nuzellos, Pinhovelo , Sam»
payo , Sezulfe , Torre de D.
Chama, Valdafnes , Villas-

boas y Villaflor , Villarinho

da Caílanheira.

IL
Miranda

Correição

conâa de

I Cidade.
^ Miranda.

Algoío, Azinhofo, Bem-
pofla, Carrocedo , Failde,

[Frieira , Mogndoiro , Penas
i4Villas. -^de Royas , Rebordainhos ,

^Sanferiz, Vai de PaíTó, Vil-

lar íeco da Lomba, Vimiofo ,

,Vinhaes.

IIÍ.

Bragança

Ouvidoria

eoníla de

I Cidade. > Bragança.

Chaves, Ervedofa, Guífey,

Montalegre , Outeiro , Re-
loVilIas. ^ bordãos , Ruivães , Vai de

Nogueira, Vai de Prados ,

VilUfranca»

IV:
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Alijó, Dornellas, Erve-

SÇ dedo, Favayos , Lordelo, S.

eSol )
^^a"^^^^ de'Riba-Tua, Pro-

^ ve/cnde , Ranhados , Villa-

Ouvidoiia "*x Real.
coníla de

2 2 Honras. ^ Gallegos , Sobrofa.

Provinda da Beira,

I /^ Uaíi no coração do Reino eftá fituada efta

V^ Província , e com a extenfaõ de trinca c
^^ quatro léguas defdc Punhete até Villa-No-

va do Porto ; e fe contarmos de Buarcos até Vai
de la mula, faõ trinta e féis , e de Punhete até a foz

do Águeda faõ quarenta e cinco, e da foz do Dou-
ro até Rofmaninhal fazem cincoenta e huma. Por ef-

ta demarcação
,
que o Abbade de Pêra tem por cer-

ta, e exaéta , vem a ter efta Província de circum-
ferencia duzentas léguas pouco mais , ou menos ,

com o que torce para coilear a Eflremadura i po-

rém commummente fe lhe dá trinta e féis léguas de
comprido , e outro tanto de largo , e aííim forma
huma figura quaíi quadrada, tendo algumas entra-

das cm Alentejo, e Eftremadura Luíitana.

2 Confina pelo Oriente com a Eftremadura Caf-
telhana , e Leoneza , e parte da Província de Trás
os Montes, cujos limites continua pelo Norte com
os daRegiaõ de Entre Douro, e Minho. Pelo Oc-
cidente recebe as aguas do Oceano , e pelo Meyo
Dia confina com a Eftremadura de Portugal , e Alen-
tejo. Chama-fe Beira , ou porque feus primeiros

habitadores fe chamavaõ Berones, como diz Fr. Ber-

Hardo de Brito , (i) ou porque reipeitando-fe a fua

H ii fi-

[ I ] Brit. na Geograf. Lufitan. cap, 4. Fr, Man. da Efper. na i . part. àá

Hiftor, Serafic.liv.4.cap. 13.
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íituaçao
, por fer toda cercada de agua dos rios

Douro, Tejo j Coa, e Oceano, fignifica o mefmo
que Margem, Borda, ou Beira, [i] Joaõ Sulgado
diz

,
que o leu verdadeiro nome he P'era

, que fe

converceo em Beira.

3 Repai te-ic em duas largas porções de terra :

huma, que íe diffundc defde a Serra da Ellrella até

o rio Tejo, e fe diz Beira baixa: outra, que defde
a mefma Serra fe efpalha até o rio Douro, e defde

a Cidade de Coimbra até a do Porto
,
que aqui fe

diz Beiramar, e no reftantc Beira alta. (i) Efta di-

latada extcnfaÕ de terreno grangeou a eíta Provín-
cia o honrofo titulo de Principado, que defde o an-

no de 1734 anda nos netos primogénitos dos Mo-
narcas Portuguezes. (3)

4 He terra muy fértil de centeyo , milho, caf-

tanha , vinho
,
gados , caqas , e goílofos peixes,

produzindo a amenidade dcfte Paiz toda a diverfida-

dc de faborofiffimas frutas , efpecialmente os cele-

brados verdeaes de Inverno , ajudando muito para

€Íla abundância a grande copia de aguas de fontes,

e rios, fendo os mais nomeados os fegumtes: Jgue-
da^ Alva, Âlfufqueiro , Aravil, Arcla^ BalfamaÕ

,

Berofa^ Ceira, Coa, DaÕ , Danfos , Douro, E.lja
^

Freixiandas , Lomba , Lorveo , Mamei , Mondego , Pai^

va, Ponfuty Ramalhofo , Sardaõ , Soberbo, Tourões ^

Tripeiro , Veroza , Vouga , Xitdruro , Zêzere.

f Tem produzido eíía Provincia homens famo»
íilTimos. Daqui foy ElRey VVamba , e o valerofo Vi-
riato ,

poílo que Entre Douro e Minho contenda
fobrc a naturalidade delie fcgundo j porque diz o
Gerudenfe, que os Soldados, que aquelle iníignc

Capitão trazia comíigo, eraó Duriminios. Os mais

daquelles celebrados aventureiros, que foraõ a In-

gla-

[i] Poyar, Díccíonir. Geõgr. p 75 Lim. Geograf. Hiftor. tom. zJ

p.85 [i] Fr. Man daRoch.Portug renjfcid part, i, p.ioj?, [}] Hií-^

tor, Geneilog. da Gafa Real Port, tom,8p.3í4t
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glaterra cm defenfa dns doze Dnrnas motejndas de
fc^MS, daqui eraó naturaes, como também o foraõ

oito Rcys Portuguezes , dous Sanchos , três AfFcn-

fos, D. Pedro, D. Fernando, c D. Duarte j e por
naó fe gloriar fó do naícimento, honra- fe naó pou-
co de Ter confírvaiorio de três corpos veneráveis, e

Régios, como hc o delRey D. AfFonfo Henriques,
da Rainha Santa Tf-.bel , e de D. Sancho I. e tam-
bém do (ielRey D. Rodrigo, ultimo Rey Godo.

6 Manoel de Faria mal affeólo porém à gente
defta Rcgiaó, com injuriofo conceito critica abfc-

lutamente a todos os nacionaes delia de pedintes, e

de pouco afleados. (i) O defeito particular de al-

guns individuos naõ deve fer motivo para deteriorar

a opinião commua de huma Provincia inteira. Eu
bem fey que já Fr. Bernardo de Brito, (2) tratan-

do dos antigos habitadores da Serra da Eíirella,

chamados Herminios , diz, que eraõ homens afpc-

ros , e duros de condição , indómitos pelas armas,
muy ruílicos no traje, e modo de veftir, amigos de
roubar o alheyo , e pcuco fieis no que tratavaõ >

porém a cultura dos tempos, e a meima experiên-

cia tem moítrado quanto fe deve delvanecer eftc

conceito, pois o que vemcs hoje nos feus naturaes,

principalmente nos da primeira esfera , he hum ani-

mo valente, e briofo , amigos de bufcar honras, e

fortuna, ou pela carreira das letras, ou das armas,
em que tem feito progreflos de grande credito para
todo o Reino.

7 Continuando a defcrcver fuás grandezas , in-

cluem-fe nefta Provincia cinco Cidades j quatro com
Bifpo : Ctimbra , Vifeti ^ Lamego^ Guarda \ e A-vúro

modernamente ereóta em Cidade, que o naõ tem.
Divide- fe cm nove Comarcas: de quatro íaõ cabe-

qas as quatro Cidades i e das cinco he: Cajiello-Brart"

[ I ] Far. Europ. Port, tom.3 . pag. 3 . cap. i. [i] Bri^ Geograf. Lufij

San.cap.ft,
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CO , Pinhel ^ Efgueira , Montemor o velho , e Feira.

Tem duzentas e tri-ita e quaro Villas , das quaes
cincoenta e oito faõ acallelladas , além das cinco
Cidades. As que confinaõ com Caítella faõ eílas

:

Cafiello-Branco
.,
que no anno de 1704 foy accommet-

tida de Gallelhanos, e fica oppolla à Villa de Her-
rera: Rofmininhal^ Segura,^ Salvaterra da Beira

^ que
todas três fe oppoem à V"illa de Alcântara, Praça de
armas de Caftella: Fenagarcia^ Idanha a velha

.,
Mon^

fanto defenfavel por natureza , Proença , Belmon-
te ^Penamuor ^ Sabugal^ Sortelha^ Alfayates^ f^illar'

Mayor , Cajlello Mendo , Cajlello Bom , Almeida , Pi'
nhel^ Cafiello Rodrigo.

8 Tem mais de fete mil homens , que podem
tomar armas : ha nefta Província a mayor porça5
das Comendas deite Reino : fuílenta mais de qua-

renta e quatro Conventos de Rcligiofos de varias

Ordens , e vinte e três de Religiofas : muitas Igre-

jas com Coro , em que fe reza o Officio Divino :

innumeraveis Abbadias , e Ermidas. Huma das fin-

gularidades , de que fe pode gloriar, he compre-
hender as duas mais admiráveis officinas da virtude,

e letras, que tem o Reino, quaes faõ BuíTaco, e a

Univeríidade de Coimbra , donde tem fahido Va-
rões portentofos na fancidade, e nas fciencias. Com-
prehendemos tudo íuccintamente nas feguintes ef-

tancias

:

Es Beira la tercera Region , que ofienta

De Viriato el nomhre formidahle^

Donde Coimbra Epi[copal fe ajjienta

De Mondego en la orilla deleitable.

Produxo Jiete Reyes opulenta

Grande en lo noble en letras admirahle :

Taze Obifpal Vifeu en gran llanura

Del infeliz Rodrigo fepultura.
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Lamego , EpiJcopal fale galiarda
,

Aveiro en território es abundante.

Sobre penafcos afperos la Guarda
Con Jglefia Pajloral luze brillante.

Sin Mitra Idana
, folo el timbre guarda

,

^ue de JVamba adquiriò pátria elegante j

Aáas poblacion la nneva Idana tiene
,

^e en el fJio cercano fe contiene.

Caftcllo- Branco entre otras cobra fama:
Tentúgal por la fucnte ^ que ay en ella ^

Monteraavor de Brigo obra fe acclama^

Fuerte Almeida
,

que en armas tiene eJlreJla.

Celorico el laurel de Apolo enrama :

Por fus Duques Lafões , y Avero (S bella:

Cobillan goza celebre fortuna

De la Cava fatal iilufire ctina.

H

Comarcas da Provinda da Beira.

I Cidade. f CfOimbra.

l.

Coimbra
Correição'

conda de

Alvaiázere, Anqã , An-
cião, Arganil, Avó, Boba-
della , Botaõ , Buarcos , Can-
tanhede , Carvalho, Celavi-

Ifa, Cernache , Santa Com-
ba- Daó,Coja, Santa Chrif-

3z villas.^ tina , Efgueira ,Fadeira, Fa-
jaG , Góes , Mira , Miranda
|do Corvo, Pena-Cova, Pe-
reira

nho
Redondos, Tentúgal, Va-
carica, Villanova de Anqos,

Villanova de Moncarros.

, Podentes, Pombali-

, Pombeiro, Rabaçal,
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í I Cidade.

TI.

EfgLieira

Provedoria

coaíta de ^
16 Villas.

l

Til.
Vifeu

Correição

coníla de

I Concelho

I Couto.

I Cidade.

41 Villas,^

50 Coace^
lhos.

V^ X Coutos. $

Aveiro.

Aguieira, Anadii, Ange-
ja, Aflequins, Avelãs de ca-

minho, Avelãs de cima, Bem-
poíla, Brunhido , EixOjEf-
tarreja, Ferreiros, Ilhávo,S.

Lourenço do Bairro , Oiz da

Ribeira, Oliveira do Bairro ,

Paos , Preftimo, Recardães,

Sangalhos , Segadães , Serem

,

Soufa, Trofa, Villarinho do
Bairro, Vagos, Vouga.
Fermedo.
Efteve.

Vifeu.

Alva,Banho, CandofajCoja,

Enfias , Ferreira d' Aves , La-
gares, Mortagoa, Nogueira,
Oliveira do Conde, Oliveira

de Frades , Oliveira do Hofpi-

tal, Penalva d' Alva,Perrclada,

Reriz, Sabugofa, Sandomil,
SantaComba-Daõ, S.Pedro do

Sul , Taboa , Trapa, Tondela.

_ Azere, Azurara, Barreiro,

Befteiros, Canas de Sabugofa,

Canas de Senhorim, Currel-

los , Folhadal , Foz de Piodaõ ,

Gafanhaõ , Guardaõ , Gulfar,

S. Joaõ de Áreas, S. Joaõ do
Monte , I^afões, Môes, Mou-
raz, Ovoa, Penalva do Caílel-

lo , Pinheiro de Azere, Povoli-

de. Ranhados , Sacaõ , Senho-
rim, Sever, Silvares, Sinde,

Tavares , Treixcdo , Villaco-.

\_y^ deSubavó.
Maceiradaõ , Moimenta.

IV.



IV.
Feira

Ouvidoria

«anila de
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j Villas.
Cambra, Caílanlieira, Fei-

ra 5 Ovar, Pereira dt Sufau,

V.

Correi çaó

'coníla de

1 Cidade, f
Lamego>

31 Villas.'

Arcos, Armamar, Aron-
ca, Barcos, Britiande, Caf-

ttllo , Caílrodairo , Chavães^

S. Cormado , Fantello,Fra-

igoas , Goujim , Granja do

iTedo , Lalim , L; aarim
,

Lfcmil , Longa , Lvimir.res

,

Moimenta da Beira, IVlcn-

|dim 5 Nagofa, Parada do Bif-

'po , Paíló, Pendilho, San-

de,Ti.boaco, Tarouca, Vai-

digem , Várzea da ferra ^

Vcnnha 3 Villacovaj Villa-

feca^

2o Conce-
lhos, >

V^

Alvarenga, A regos 3 Bar»

quciros , Cabril, Caria , Cou-
to da Ermida, S. CÍiriílova5'

da Nogueira, Ferreiros, S^

Martinho de Mouros, ^io^-

faô , Paiva , Parada de Eficr ^
Pêra c Peva, Pezo da R egca

,

Pinhiiro, Rezende, San-

fins, Sinfaes, Teixeira, Tea-
dass.

Tom.LPart.L
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VI.
Pinhel

Correição

coníla de s

VII.
Guarda
Correição

coníla de

Aguiar, Alfaiates, Algo-
dres, Almeida, Almendra,
Callanheira , Cafteicaõ , Caf-
rcUo bom , Caílello melhor,
Caílello mendo, Caílello-Ro-
drigo , Cedavim, Cinco Vil-

las, Ervedofa, Efcalhaô, Fi-

gueiró da Granja, Fonte Ar-
cada , Fornos , Guilheiro ,

Horta, S.Joaõ da Pefqueira,

4'4ViIla5 "^ í-amegal, Langroiva ,
Mari-

alva, Matança, Meda, Mo-
reira, Muxagata, Nemaó, Pa-

radella. Paredes, Penaverde,
Penedono, Penella, Pinhel,

Ponto , Povoa , Ranhados,
Reigada, Sernancelhe, Sin-

dim, Soutelo , Souto, Távo-
ra , Touca , Trancolb , Tro-
vões , Valenqa do Douro, Vai
de coelha, Vallongo , Var-

igeas, Velofo , Villanova de
1 ç>Forcoa , Vilkr mayor.
ViConcelho

J Carapito.

I Cidide, I
Guarda.

^ Aqores, Alvoco da Serra,^

Baracal , Cabra, Caftro ver-

de, Cei, Celorico, Codeceí-
ro , Covilhã , Folgoíinho

,

Forno-Telheiro , Gouvea ,

yjarmello. Lagos, Linhares,
ipVillas.

>^ Loriga , Lourofa , Mantei-
gas, Santa Marin'.ia , Mello,
Xlefquitella , Midões , Oli-

veirinha, Seixo, S.Romaõ,
Torrozello, Vallazim, Va-

\lhelhas, Villacova.

I Couto. Ç Moíteiro.
^ VIIL

I
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L

viir.
Caftello-

Branco

Correição

coofta de

IV.
Montemor
o velho

Ouvidoria

cooíla de

Alpedrinha, Atalaya, Bel-

monte, Bempofía, Cíiílello-

branco, Caílello novo, Ida-

nha nova^ldanha velha, IVIon-

fanto, Penagarcia, Pcnama-

12 Villas. / cor, Proença a velha, Rof-
"^ maninhal , Sabugal , Salva-

terra do Eflremo, Sarzedas,

Segura , Sortelha , Touro ,

S. Vicente, Villa jVelha do

. Rodaó , Zibreira.

Louriçal, Louzã , Mon-
jVillas. ^ temor o velho, Penella, Ser-

pins.

Provinda da EJlremadura.

I
I

? Sta Província fe forma dè huma Taxa de ter-

l^j ra
,
que corre átÇàc a boca do rio Monde-

go até o caudalofo Tejo, e continua pela Comarca
de Setúbal até enteftar com Santiago de Cacem.
Comprehende em toda eíla longitude , conforme
huns, quarenta léguas j e fcgundo outros, trinta e

três. De largo huns lhe daõ dezoito , outros deza-

feis (i) léguas na fua mayor largura j
pcrém fe lan-

qarmos huma linha de Cafcaes até a Pampilhofa >

acharemos trinta e féis léguas de latitude. Pelo Oc-
cidente o mar Oceano a termina ; pelo Meyo dia

confina com o Alentejo atravcz, c pelo Norte com
a Beir.^i.

1 He o clima defla Regiaõ o mais faudavel , e

temperado de todo o Reino
,
porque a benignidade

I ii do

[i] Gcograf. Blavian. Mendes da Silv. Monf. de La Cicde tcrn.i. píg.
mihi fp.Co ograf. Portug. tom. j Lim. Geogr Hifior, ttm, 2.p. i jéL'

Far. Europ. Portitg. tom . 3 . part.j , cap.a. p. i óo.
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do Ceo fdZ aqui fer infeníiveis aquellas eftaqões do
tempo 5 que gradualmente fuccedem humas às ou-
tras com mudaiiqa fuLive} e affim participando qua-
íi fempre de ar puro, e Ceo fereno, produz nella a

nacur:jza com abundância os frutos de todos os gé-
neros. Fértil he de azeites , bailando fó a Villa de
Santarém para prover o Reino, e fuás Conquiílas:

fértil he de vinhos, e dos melhores , chamados de
barra a barra, taõ eílimados das naques Sepcentrio-

naes: fértil he de frutas , das quaes fomente a Vil-

la de Gollires todo o anno provê, a Corte de Lif-

boa , e fe condu<iem para outras inuitas terras da
Europa. De trigo, legumes, e hortaliças tem o que
lhe bada. Cria caças de toda a efpecie, e das mais

goftofas , porque comprehende as melhores couta-

das do Reino. Peixe em abundância, e faboroíiííi-

mo j e finilmente fem exaggeracaõ podemos dizer,

que he a Provincia mais fértil, e farta de Portugal,

concorrendo também as outras com os feus produ-
<5los para mais a fertilizar, e enriquecer, tratando-a

verdadeiramente como Rainha, pois exiíte no meyo
do Rein) coroada de todas.

3 Muito conduz para toda efta abundância os

feus famofos portos , efpecialmente o de Lisboa ,

por onde todos os annos entraÔ as ricas frotas do
Bradl, e em pouco mais tempo as preciofas merca-
dorias da Aíla , c quiíi todos os dias innumeraveis

embarcações eftrangciras para commodidade docom-
mercio, que he neita Provincia o mayor de todo o
Reino. Conduz também naõ pouco a grande copia

de boas aguas de fuás fontes , e rios, os quaes, fe-

gundo f;;u mayor nome, faó eftes; jguas livres^ AU
cantar^ , jílferradede , Alfufqueiro , Ãljés , Alpaca ,

AhielU , Aritncci , Burcarenci , Bezelga, , Broya , di'

davis^ Cambra^ Canbz^ Cii/lelãos ^ Cera, Caranque ^

Chileiros , Cri/ts , Efporaò , Guardad , Lago , Lena , Li-

ten^ Liçciy LiZy Síoritijn^ NabaÕ^ Pernes ^ Rezes y

Sadoy SizandrOy Tejo, fralde lobos , Unbaes, Zêzere

y

a que
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a que podemos accrefcentar por fingulriridadc as vir-

tuofas aguas das que chamamos Caldas, que nefta

Provinci.i exiilem as de melhor fama.

4 Quanto ao citado Ecclcíiallico , tem duas

Igrej IS Cathedraes : Lisboa^ que logra a dignidade

de Patriarcado j c Leiria a de Bifpado. NumcraÕ-
fe-lhe quatrocentas e feíTenta e duas Paroquias, alem
de ourras muitas Igrejas, que o naõ faõ. Três iníi-

gnes Collegiadas : Santa Maria Maycr em Lisboa,

Noffa Senhora da Xíifericordia em Ourem , e Santa

Maria da /ílcaçova em Santarém , com outras, que
o parecem , como na Igreja de Santo António de
Lisboa, Santo António do Tojal , &c. Deus gran-
des Priorados das Ordens Militares : de Santiago em
Palmella, de C/:7r//?(? em Thomar. Seis Templos Ré-
gios os mais iníignes : Alcobaça , Batalha , Belém^
Mafra ^ 1'homar ^ S. Vitente de Fora. Conventos , e

Molteiros mais de cento e ferenta. Hum fupremo
Tribunal do Santo Officio. E finalmente he onde
com mayor culto, aOeyo, e grandeza fe executa5
todas as felUvidades, funções Ècclefiaíticas, e Offi-

cios Divinos, augmentando-fe mais a devoqaõ com
os prodigiofos Santuários

,
que encerra cheyos de

continuadas maravilhas.

f As fciencias nos feus frenquentados Collegios,

e Academias : as artes liberaes n.ts luas grandes, c
opulentas fabricas: a politica, o trato, ea civilida-

de florecem neíla Regiaõ : até o idioma fc pronun-
cia com mayor pureza , e cadencia do que nas ou-

tras Provincias j pois nella refide a Corte de Lif-

boa, que como Princeza de todas as do mundo, co-

mo lhe chamou o noíTo Poeta , infunde qualidades

para a melhor cultura , e perfeiqaõ. Finalmente

Es la quarta Provinda EJlremadura^

^ue contiene a Lisboa, donde cria

Del claro lis heviendo la dulçura,

Con Epjcopal Báculo Leiria.

La
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La Filia de Batalla fe ajfegura

De Reyes Portugitezes urna umbria.

Santarém con portentos fe corona
,

Y de a-ver fido throno Real bíafona,

Con gran jundicion Thomar/^ ofrece

Al dulce Nahan
^
que fus campos bana.

Alenquer dei Mano permanece

Fundacion en frutífera campana.

Cintra dei quinto Alonfo pátria crece,

Vrimera poblacion fale de Efpaila ,

Setúbal ai mar grande dirigida

Morada de lubal apetecida.

Comarcas da Província da Eflremadura,

r

Capital do^S^quias,
Rei ao 2
çpaâa.de ^

J
Lisboa

Capital do "^

SEnhora da Ajuda, Santo
André, Senhora dos An-

jos, S. Bartholomeu , Santa

Catharina , Chagas de Jefus,
S. Chriftovaó , Senhora da
Conceição , Santa Cruz do
Caftello, Senhora daEncar-
naqaõ , Santa Engracia, Santo
Eltevaó , S. Joaõ da Praça , S.

Jorge, S. Jofeph , Santa Ifa-

bel, S. Juliaó , Santa Juíla,
Senhora do I-,oreto, S, Lou-
renço, S. Mamede, Santa Ma-
ria, Santa Maria Magdalena,
Santa Marinha , S. Martinho,
Senhora dos Martyres, Senho-
ra das Mercês, S. Miguel, S.

Nicolao, Patriarcal, S.Pau-
lo, S. Pedro, Senhora da Pena,
Santifllmo Sacramento, Sal-

vador, Santiago , Santos , S.

Sebaíliaõ , Senhora do Soc-
corroj S.Thomé, S. Vicente,

II.
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II.

Torres

Vedras

Correição

coníla de

ITT.

Alanqwcr

Ouvidoria

coníla de

IV.
Leiria

Correição

coníla de

i8 Villas.

71

Alhandra , Alverca, Arru-
da , Bellas 5 Cadaval , Cafcaes,

Caftanheira , Chilleiros , Col-
lares , Enxara dos Cavallei-

ros, Ericeira , Lourinhã, Ma-
fra, Povos, Sobral de Monte
Agraço,Torres Vcdra<;, Villa

Franca de Xira , Villa Verde-

^ 8 Villas, ^
na

Aldca Galega da Mercía-

, Alenquer, Caldas, Cha-
muíca, Cintra, Óbidos, Sa-

lir do Porto, Ulme.

I Cidade. \ Leiria.

1 1 villas.

Alcobaça , Alfeizerão , Al*
jubarrota, Alpedriz , Alvor-
ninha, Atouguia , Batalha , S.

Cacharina, Cclla , Coz, Ega,
Évora de Alcobaça, S. Marti-
nho, MayorgajPederneira,Pc-
niche, Pombal , Redinha, Sa-

lir do Mato , Soure, Turquel.

Abiul , Abrantes , Aguas
ellas, Aguda, Álvaro, Al-
ires , Amêndoa , A rega

,

V.
Thomir
Correição

conda de

i8 Villas.

Bellas, Aguda, Álvaro, Al-
vares , Amêndoa , A rega

,

A ííínceira. Atalaia, Chaõ de
jcouce , Dornes , Ferreira , Fi-

rloc vinhos. Macas de
Maçaõ , Pampi-caminiio , Maçaõ , Pampi-

Uhofa , Payo de pelle , Pedro-
Igaõ grande. Pias, Ponte de
'Sor, Punhete, PuíTos, Sar-

doal , Sovereira formofa
Tancos
Rey

Sovereira formofa ,

, Thomar, Villa de

VL
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Ourem
Ouvidoria

coafta de

vn.
Santarém

Correição

confta de

VTIL
Setúbal

Correição

Conâa de

7 Villas.

I f Virias.

Aguda, Avekr, Chaô de
Couce, Maçãs de D. Maria,

S Ourem j Porco deMoz, Pou«
C faflores.

Alcanede, Alcoentre, Al-
meirim , Aveiras de cima ^

Aveiras de baixo, Azambuja,
Azambygeira , Erra, Gole-

gã, Lamarcfa j Montargil,
Mugem , Salvaterra de Ma-
.gos, Santarém, Torresnovas»

Alcácer do SjI, Alcoche-

te, Aldeã Galíega, Alhosve-

Iros, Almada, Barreiro, Ca-
id Villas. -^brella, C^amora Correya, Ca-

Ip.lia, Coina , Grândola 3 La-
vradio, Moita, Palmela, Sc-
,tubal, Sczimbra,^

Provincis do Âlenteja^

2 f"^ Hama-fe eíta Pr&vincia Jlcntejo , rcfpeítan-

V_j da as outras Províncias de Portugal , que
íica5 ao Norte do rio Tejo j mas iíto he conforme
a divifao politica, enaó íiííca. Dilata-fe entre osli-

mites da Eílremadura Caftelhana, Reino do Algar-
ve^ mar Oceano, Tejo, e Guadiana, quaíl em for-

ma quadrada, pelo que Ihedaó muitos trint.* e qua-
íro léguas dehuma, e outra parte) (i) porem o feu

mayor ccíuprimento peio certaõ faó trinta e no-
ve

[i] Far. Europ. Portug. tom. j. part 3 cap. i. Rodrfp. M-nd. ds ''

Sily^naDefaipç. dePorcug. Geograf. Blav:«n> tom, de^eípanh. pig,^
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ve léguas ,
pela coita vinte e oito , e tendo pela

margem do Tejo trinta e cinco de largura , (t tí"

treita , e reduz na raya do Algarve a vinte 'e hu-
Dia. (i)

2 He o feu terreno pela mayor parte plano, pof-

to que o atraveílaõ algumas ferras, a de OíTa, Cal-
deirão, Portalegre, Montemuro, Marvaõ , e ou-
tras , donde nafcem fontes , e rios, naó em tanta

abunddncia , como nas outras Provincias
,
porque

também o ardente Sol no Veraõ confome aqui mui-
to fua humidade, mas todavia fempre fe lhe nume-
raõ de miyor nome os fcguintcs : Abrilongo , Alçara"

pinha y Alcaraviça, Alçarache , Algale , AnheJoura , Ará'
rmnho y Aviz ^ Benavile ^ Bonafide ^ Botova , Cabaça ^

Caya , Cayola , Cr^mpilhas , Canha , Carreiras , Cobri"

nhãs , Ccrbes , Corona , Dejebj , Detença , Enxarrama
,

Erra y Ervedal^ Figueiró y Fonte boa ^ Galego, Guadia-

na ^ Ijiira y La/fiarofa , Leça ^ Limas , Lixoza, Lu-
cefece , Machede , Marataca , Mourinho , Niza , Ode-
mira , Odivellas , Odivor , Peramança , Regalvo , S, Ro-
maÕ , Sarrazola, Seda , Sever ^ Severa, Sor, Sorraya^

Taleigaõ, Tejo, Terá, Terjes , yidegaõ , Xever ^ Xe"
vora, Xola , Xouxou , Zata.

3 He fcrtiliíTima, pois correfpondem os frutos

com grande abundância. De trigo diz Macedo, {t)

que fó a Freguezia da Cathedral de Évora dá ao di-

zimo cada anno fececentos moyos , com a circunf-

tancia de que os lavradores naÕ cukivaõ todas as

terras capazes de fementeira, lenaô efcolhem algu-

mas, a que chamaõ folhas, para fazerem a lavoura

de três em três annosj ifto he, a que fe femeou eftc

anno , naõ fe torna a affolhar , fena5 paflados três

annos -, porque fe Alentejo cultivarfe annualmentc

todas as dilatadas campinas , e charnecas ,
que tem,

daria trigo, centeyo, e cevada para todo o mundo.
Tom.I.Part.I. K A

[j] Abbad dePer. SiicceíT Milit. p. 179. [i] Soufa de Macedo nas

Flof.dsHefpanh. cap 3. excel. 3.
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A eíla abundância attendeo Camões , quando can-

tou; (O

E vós tamhem , ò terras 'Tranjlaganas ,

Affamadas co dom da flava Ceres.

4 Além dos trigos he abundante de boas frutas 3

azeite, vinho, mel, cera, lãs, caças, gados, ex-
cellentes queijos , finos mármores , affamados , c
cheirofos barros j de forte que efta Província na5
neceíTita de coufa alguma

, que em íi naó tenha com
abundância : até peixe colhe abundantemente da ri-

beira do Sado, que entra no rio de Alcacere, e na
da Fonte Santa, que eíU no caminho deEítremoZj
além de outros rios, que temos nomeado.

f Ha em Alentejo quatro Cidades: Évora
^ que

tem Arcebifpo : Elvas ^ e Portalegre
^ que tem Bif-

pos; Beja, que o naó tem. Contaò-fe mais de cem
Villas : dous grandes Priorados das Ordens Milita-

res, de yíviz , e de Malta. Divide-fe em oito Co-
marcas, que fa5 : Évora , Beja , Campo de Ourique

^

Villa Viçola , Eivas , Portalegre , Crato , Aviz j das

quaes algumas faó Ouvidorias.

6 Sempre nefta Província floreceraõ homens de
:fingulares engenhos : em tempos antigos Aprigio,
Ifidoro Pacenfe, e outros muitos : nos mais próxi-

mos aos noíTos André de Refende , o Padre Maldo-
nado, o Padre Manoel de Góes, o Doutor Pedro
Nunes , rariíTimo na Mathematica , Thomaz Ro-
drigues, infigne Medico, além de muitos outros
em todas as faculdades. E no valor teve também ho-
mens aíllnalados, como foy D. Payo Peres Corrêa,
Jofué Portuguez , D. Nuno Alvares Pereira , D.
Vafco da Gama

,
primeiro defcubridor das índias,

os quaes baítaõ para credito da Província. Tudo fe

recopila neftas duas eftancias»

5^

[í] Cam.cant.5,eft.6a,
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Sigue quinta Régio» Ia de Alentejo^

Cuya cabeça^ y Metropolitana

Es Évora , de Roma tiaro efpejoj

Del gran Giraldo gloria foberana.

Tiene noble dominio
, y fiel C6nfeJ9

Portalegre rifuefia Diocefana.

Elvas cori Mitra luze venerable
,

Siendo por fu Cajlillo inexpugnable.

Beja Ciudad inf.gne fe publica
,

T el preciofo Itcor de Baco enfeíía.

Entre otras Filias Eftremoz muy rica

Es invencible , y fiieríe Jurumena.

Por fus inclytos Nobles a Belona

Montemayor el Nuevo el fer dedica,

Villa Viçofa en liam ejld florido

templo de Proferpina , y de Cupido,

7S

Comarcas da Provinda do Alentejo,

I.

Évora

Correi^jaô

confia de

I Cidade.

1 1 Villas.

lE Vora.

^ Águias, Alcáçovas, Canal,

\ Eftremoz , Lavre , Montemor
"S o novo, Montoito, Pavia , Rct
C dondo , Viana , Vimieira,

II.

Beja

Ouvidoria

coafta de

I Cidade.

i8 Villas.

l
Beja.

Agua de Peixes , Aguiar^

Albergaria dos Fuzos, Alvito,

Beringel , Faro , Ferreira , Fi-

calho, Frades, Moura, Ode-
mira, Oriolas , Serpa, Torrão,

Vidigueira, Villa-Alva, Vil-

lanova de Alvito, Villa- Rui-
va.

K ii III.
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Aljuftrcl, Almodovar, Al-
valade, Caftro verde ,Collos,

ií,ntradas, GravaÕ , Mertola,
ij Villas. -^^MeíTejana, Ourique, Padrões,

I Panoyas , Santiago de Cacem

,

Sines, Villanova de mil fon-

tes.

IV.
Villa-Vi-

çofa

Ouvidoria

coQÍla de

Alcer do chaõ, Arrayolos,""

\ Borba , Chancellaria, Evora-

14 Villas. ^ monte j Lagomel, Margem,
Monfarás , Monforte, Por-
tel, Souzeí , Villa-Boim , Vil-

la-Viqofa, ViUa-Fernando.

V.
Elvas

Correição

fooíla de

I Cidade; S ElvaS.

6 Villas.
Barbacena , Campo Mayor,

MouraS, Olivenqa, Ougue-
la, Terena.

VI.
Portalegre

Correição

coQÍla de

I Cidade.
I Portalegre.

Alegrete, Alpalhaõ , Ar-
ronches, AíTumar , Arez , Caf-

12 Villas. "^ tello de Vide , Marvão , Mea-
das, Montalvão, Niza, Po-
voa , Villaflor.

VII.
Crato

Ouvidoria

confta

)ria )
de (^

Amieira, Belver, Cardi-

gos , Carvoeiro , Certa , Cra-

izVillâs. ^ to, Envendos , S. Joaõ de
Gafete , Oleiros , Pedroga6
pequeno , Proei^a a nova ,

Tolola.

yiu;
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/^ Alandronl, Alter Pedrofo
,

^Aviz, Benavente, Benavilla,
Víí*' r jCabeqo de Vide, Cabecaõ

,

A^'"j • ^ «7Villas. -^Cano, Coruche , Figueira,

confta de f
JFronteira, Galveas, Juruirie-

^ /^ nha, Mora 5 Noudar , Seda,
\« Veiros.

Provinda , e Reino do Algarve,

I T70'rma efta RegiaÔ do Algarve hum dos

jC principaes ângulos da Peninfula Lufitana no
Cabo de S. Vicente com a concurrencia das linhas

Meridional , e Occidental até a foz do Guadiana.

Daô-lhe os Geógrafos vinte e fete léguas de com-
prido, e nove de largo. Os Mouros lhe chamarão
Algarve, que quer dizer Terra Occidental ^ (O mas
outros interpretaô 'Terra plana ^ eferíil', porque fem
embargo de comprchender algumas ferras pelo cer-

taõ , occupa pela coíla do mar planicies muy fér-

teis, e deliciofas.

2 Conftitue^fe Reino forte, e feparado de Por-

tugal pelos montes Caldeirão, e Monchique, e de
Andaluzia pelo rio Guadiana j de forte

,
que a fua

lituacaõ he a mais vantajofa de todas as noíTas Pro-

víncias. Sua primeira conquifta foy intentada por
ElRey D. Affonfo Henriques : continuou-a com
grandes progrcíTos ElRey D. Sancho I., e a aca-

bou de confeguir ElRey D. Afíonfo III. ficando

defde enta5 o Reino do Algarve incorporado com
permanência na Coroa de Portugal

,
que organiza

fuás Reaes armas com a orla dos fete caftellos dou-
rados em campo vermelho, (z)

3 Conf-

[i] Colraen.DclicestÍeHefp.tom.4.p 809. [z] Monarq.Lufit.liv.Kíi

çap. 4,
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5 Confia de quatro Cidades: Far^ , onde lioje

eftá a Sé CatheJral j Silves , donde foy mudada j

Tavira , e Lagos . Tem mais doze Villas, a faher: y//-

hofeira , Alcoutim , Aljezur , ///i;(?r , Cajfelk , Cafiro- Ma-
rim , Lc.y/^' , Ode/eixe , Paderne , Sagres , /^/7/í? í/o ^/^^o ,

/^///íí «í?í;;z. Tem dous Promontórios o Cabo de S. Vi-
cente , e o de Sanca Maria. Tem cem pontes de pe-
dra, feíTenca e duas pias dcbautizar, e outras parti-

cularidades, que refervamos para lugar mais próprio.

4 Faz fer efta Provincia abundante com efpecia-

lidade a grande copia de figos, paíTas , e amêndoas,
de que feexcrahem todos os annos por negocio pa-
ra d i Aferentes partes de Levante, Itália, e Flandes
coníideraveis fommas > e affim como em outras ter-

ras eíla5 lemeaJos os campos de trigo, cevada, e

centeyo , eíla os tem cubertos de vinhas , amen-
doeiras , figueiras , e também palmeiras , de cujos

ramos tecem feus moradores varias curiofidades. (i)

A pefcaria de atum naõ ferve de pequeno lucro , e
com que fazem hum grave negocio. Os rios , que
cortaó , e rega5 efte Reino , faõ muitos , porém
pequenos, fendo os de mayor nome o Adoleite ^ Be*
lixíiri ^ Guadiana^ Lampas ^ e Vafcad.

f Seus habitadores faõ esforqados , e aptos para

a guerra i e já em tempos antigos vencerão valerofa-

mente ao Capitão Romano Sérgio Galba. Saõ muy
dados à fciencia marítima , e fe prezaó muito de

que no feu terreno efcolheflem o primeiro Patriar-

ca, e Fundador de Hefpanha Tuhal, eo famofo Her"'

cules os feus jazigos, íe he certo o que diz Fr. Ber-
nardo de Brito. Divide-fe finalmente o Algarve era

duas Comarcas , conforme a Geografia moderna do
Padre D. Luiz de Lima, e vem a fer: Lagos ^ cTa'
vira. Tem fete fontes medicinaes : rres Praças de ar-

mas ,que faô : Lagos , Faro , Cajlro-Marim , bem for-

tificadas com quatro mil homens de guarnição j e

até

[i] Rodri^. Mead.daSilv.Defcripç. dcHefp,
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até o prefí^nte numera quarenta Governadores, ou
Capitães Generacs com ofsgundo Marquez do Lou-»

riqal D. Francifco de Menezes feu adual , e bene^
mérito Governador.

El Reyno dei Algarhe es la pojlrera

Porcion^ cuyas Ciudades fon Tavira
DelRey Brigo gallarda Primavera

^

Donde herido dei viento el mar jufpira.

Faro Obifpal adorna [u rihera
^

Al Oceano ftierte Lagos mira.

Con poça vezindad nombre difufo

Alcança Sylves Paraifo Lufo.

Comarcas da Provinda , e Reino do Algarve^

r*t Cidades, J T . e-i
>S.

^ X^Ago-, Silves.

Co?reVaô^ ,
( Aljeztir , Alvof, Odefcíxe,

cmCu'à^ J ^ ^'^''*^"

"S
P''^^^'*"^ j Sagres , ViJlanova de
Portimão, Villa do Bifpo.

^ a Cidades. ^ Tavira, Faro.

CoIílLó "< Ç Albufeira , Alcoutim , Ca-

coofta de ) ;* Villas, ^ cella, Caílro - Marim , Lou-
( Albi

>s, < cella.

MAPi
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Vos Montes, ^c. t%

CAPITULO VI.

Dos Montes j Promontórios ^ e Serras de

major nome,

I /^Uaíi todos os principaes montes, e ierra-

\^ nias, que fortalecem , e ornaó efte noíTo
^^ Continente, (aó ramos, c efgalhos dos ce-

lebres Pyrineos, que dividem Franca de Hefpanha,
os quaes, entrando por varias partes do Reino, ad-

quirem o nome conforme as terras por onde fe va5

defcubrindo j e com tal elevação em alguns fitios,

que juftamente lhes chamou Achlantes o famofo Ca-

rarauel , (i) pois com lua altivez pertcndem co-

roarfe de eítrellas, e fufter os Ceos em feus hom-
bros. Dos mais affamados daremos a breve infor-

mação, a que o noflb methodo nos obriga.

2 Abelheira, Defcobre-fe cfta lerra no termo da

Villa de Moura em o Alentejo, e participa da fer-

ra da Adiça , communicando-fe também com a dos

Machados, que lhe fica meya Icgua diftantc. Dá
paíios a muitos gados , e cria-fe nella caca de todo

o género, e muitas hervas de grande virtude medi-

cinal. Ka outra ferra deíle mefmo nome na Provin-

cia de Trás os Montes no fitio da igrejinha, onde

fe dcfcobrem ruinas de edifícios Árabes.

3 Abobcreira. Fica na Provincia do Minho per-

to do Concelho de Gouvea. He inculta, e inhabí-

tavel em todos os quatro mil paíTos de âmbito, que

occupa o leu terreno, poílo que naõ he eíteril pa-

ra a muita caca que alli fe cria.

4 Achada. Começa efta ferra defde a ribeira de

Tom.I.Part.I. ' L Caf-

[i] C aram. no feu Philip. Prud.Proem.§.i.n,j,
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Cafcaes, e fe vay unir com a de xMontejunto. Par-
ticipa de afpero temperamento, naó obíiante admit-
tir cultura pelas fuás raizes.

f ^çor. Há no Reino duas ferras com efte mef-
mo nome

i huma na Beira, que principia no termo
da Villa de Coja, e acaba na de Arganil, occupan-
do o efpaco de quaíi fetc legoas de comprido, e
duas de largo, e knca vários braços por diverfos íi-

tios. A outra ferra jaz no x\lgarve.

6 jilbardos. Serra afpera da Eílremadura, lança-

da deídc o termo de Santarém até Porto de Mós.
He de clima deftemperado , e nella nafccm alguns

rios , e canteiras de pedra fina. Os Religioíos de
Alcobaqa faõ Senhores de todos os limites deíla

ferra.

7 jíUaçonjas. Eílá junto da Villa do feu mefmo
nome na Comarca de Évora. Levanta-fe cm def-

medida altura, pois do cimo delia fedefcobrcm po-

voações muy diftantes. O infígne Fr. Luiz de Sou-
fa diz (i) fer provável hcivcr aqui no tempo dos Ro-
manos algum edifício nobre, fegundo fe collige de
algumas moedas que fe tem defcoberto, e de outros

veftigios de antiguidade ,
que refere o Diccionario

Geográfico do Padre Cardofo. A ribeira chamada
Odiege, ouDiege, que diicorre por eíta ferra, ferti-

liza grandemente aquellas porções
,
que fe deixaó cul-

tivar , e onde fccria abundância de caca, e de gado.

8 Alcuhertas. Fica no termo da Villa de Alcane-

de, onde fe defcobre huma grande concavidade, e

dentro delia huma cafta de pedra brilhante, que pa-

rece criílal 5 e outras, que congeladas da neve com
a miftura da terra faõ muy galantes , e procuradas

para ornar embrechados, e grutefcos.

p jíleidões, Apparece no Alentejo , e no termo

de Grândola , eftendendo-fe até Santiago de Ca-
cem. Participa de ares faudaveis, e confta de mui-

tas
~'

£i] SouTana Hiftor. de S-Domingoj part j.liy. j.cap.zo.
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tas carvalheiras, dando pafto a baftante gado, que
alli fc cria, e ainnumcraveis colraeas para a produ-
qaõ de mel.

10 Jígdres. Principia efta ferra a dcfcobrirrc

huma Icgua diílante da Villa de Grândola para a

parte do Levante, e continuando contra o NaJcente,
vay acabar onde chamaô o Caftcllo velho pelo ef.

paço de duas léguas. He quaíi toda minada por bai-

xo , e íoy de donde os Romanos cxtrahiraõ baílantes

riquezas. Fica fobranceira ao rio Corona, que fepa-

ra pelo meyo os termos de Grândola , e Alvalade.

A Corografia Portugiieza no tom. "^.pag-
3 3(5. refere ou-

tras circunílancias deita ferra , da qual naõ trata o
Diccionario Geográfico.

11 Alpedreirá. Fica no Arcebifpado de Évora,
e fe communica com a ferra de Portel. He fecca, e

eíleril. Cria muito lobo pelas concavidades que
temj e em algumas partes fe cultiva com trabalho

para fementeira de ccnteyo.

12 AlcjuddaÕ. He da Eítremadura, e fica no ter-i

ritorio de Leiria. A fua temperie he fria, e cm par-<

te fe cultiva trigo, milho, e lirfho. Cria também
alguma caqa miúda.

1 5 Altar de Irevim. He huma ferra que fica no
termo da Louzã, demafiadamente afpera , e empina-
da , de cuja eminência fe aviftaõ muitas Villas , e Lu-
gares

,
que caufaõ aos olhos agradável perfpeéliva.

Tem muita caqa, e cria porcos montezes, e lobos,

naõ fem prejuizo dos gados que por alli paftaô.

14 AlvaÕ. Na Provincia Tranfmontana , e na

Comarca de Guimarães. He fria,e no inverno cheia

de neve. Cria muito lobo, e muito mato raíleiro;

cultiva-fe em partes, e tem caça de perdizes, coe-

lhos, e lebres.

if Ahayazere. Fica junto à Villa de feu nome
no Bifpado de Coimbra. He ferra afpera , e pedre-

gofa , com quatro Icgoas de comprido. Cria muito

alecrim , e por iífo o muito mel que a$ abelhas fa*

L ii bri-
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bricaS da fua flor, hc o mais eftimavel. Eftá aqui

huma grande gruta muy efpacoía, onde fe entra, e

onde nafce agua capaz de fe beber. Suppoem-ie que
feria habitação dos Romanos , fegundo veitigios

que no cimo da ferra fe defcobrem.
1(5 ^iró. Efta ferra, que fica a hum lado da Vil-

]a de Barcellos , tem baftante eminência, e no mais
alto fe eítendc iiuma planície banhada por diverfas

fontes de bella agua, onde ha huma Ermida com
huma devota imagem da Senhora da Fé. Em outro
tempo fe denominava Monte áureo , de que fe de-

rivou o nome, que tem prefentemente a (erra. Em
pouca diílancia da dita Ermida ainda cxillem as ruí-

nas de outra dedicada a S. Silveílre, obra do fervo

de Deos Joanne o Pobre natural de Catalunha , Va-
rão penitente, evirtuofo, que alli viveo folitario, e

morreo com fínaes de predeftinado.

17 Na raiz defta ferra encoítado ao Norte eftá

o Convento de Villar de Frades , hoje dos Cónegos
Seculares de S. Joa5 Evangeliíla , e antigamente

dos Monges de S. Bento , onde aconteceo aquelle

prodigiofo cafo a hum Monge, que reflectindo fe-

bre as palavras de David no Pfalmo 8p. onde diz

:

^ue mil anms diante de Deos faõ como hum dia que paf"

fou ^ fe foy contemplando a trás da armonia de hum
paífarinho, que com a fuavidade da fua voz o enter-

teve extático na cerca do Convento o efpaco de

feíTenta annos, fem fer vifto , nem achado de nin-

guém} dando-lhe Deos a entender pelo engodo tran-

fitorio daquella ave canora, quanto na fua adorável

prefenca as eternidades de gloria parecem inftan-

tes, como bem diz o Doutor Villasboas, que refe-

re [eíle cafo na Nobiliarquia Portugueza cap. p. e

o Àgiologio Lufitano tom. i. Toda cfta lerra he
fértil de paílos , e arvores , em que fe dá o melhor
vinho de enforcado, que defte género ha no Reino,

18 jímarella. Hc ferra do Minho muy defpenha-

cla, equali principio dadoGerez, Defcobrem-fe da
ÍMSk
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fua mayor altura muitas povoaqões diftantcs, e do
mar Oceano quanto a potencia da vifta pódc alcan-

çar j alargando-fe também a vifta até grande paiic

de Galiza, que lhe ferve de termo. Cria muno lo-

bo cervaz,e javalizes, que damnificaõ os gados, por
cujo motivo os moradores dos Concelhos alli pró-

ximos lhes vaõ fazer montaria cm tenípcs deter-

ininados, por obrigação.

ip Amoreira. Fica na Província da Eílrcmadu-
ra, e nos limites de Odivellas , de cujo cume fe

defcobrcm por todas as partes muitas povoações.
Todo o feu mato faõ fetos, e confta de excelkntes
pedreiras negras para alvenaria, donde fe extrahc

muita parte para varias obras de primor.
20 Andam. Tem feu aíTento na Beira entre as

Villas do Rabaçal , e Pombal , e corre de Thomar
até Coimbra. Em algumas partes he mais eminente
que em outras , mas fempre de viíla alegre

,
pois

cria muito alecrim , e variedade de boninas , e ou-
tras flores, que fervem de pafto aos muitos enxames
de abelhas, de que fabricaõ excellente mel. Dizem
que fora habitada pelos Mouros, de que ha ainda al-

guns veftigios. Aqui fe vê huma grande lapa cha-

mada Algar da agua aberta em hum ptnhafco taõ

efpaqofamente
,
que podem caber dentro quinhentos

homens. Cria também abundância de perdizes, coe-

lhos , lebres , e rapozas. O Author da Corografia

chama a efta ferra a Carreira, (i)

21 Araceli. He hum.a ferra do Alentejo no Ar-
cebifpado de Évora, que tem meya légua de com-
prido, defpovoada, c que em algumas partes admit-

te cultura. O feu mato he rafteiro, e ncUe fe cria5

hervas medicinaes , a agrimonia , a douradinha, e

com efpecialidade o arbufto Daro, de cujas bagas fc

faz azeite muito bom para as luzes, e também para

opra-

[i] Monarq.Lufit. tom.i.naGeogr. RcfendcIJv.i. deAnti<i. Coro^
^raf. Port. tora. 2 . pag, 8p,
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o prato , e tem particular virtude para as dores de
flatos. Ha aqui muita caqa de toda a calla, e mui-
tas colmcas de abelhas, de que fe tira baílante mel.

No cimo da ferra fe logra huma boa villa defafoga-

da, e fe adora a imagem da Senhora com o titulo

de Araceli ^ que deu nome à ferra.

21 Arada. Serra junto ao Concelho de Lafões,
que terá três léguas de comprido. Tem grandes def-

penhadeiros, e pcrigofos. Na planície da fua mayor
altura, que he efpaqofa, cftá o Lugar da Coelhei-
ra. Coníla toda eíta ferra de mato real , onde fe

cria muita caqa, até águias, e hervas medicinaes.

25 Arga. Chama Ptolomeu a efta ferra Promon-
tório Avaro, (i) Divide ella os termos de Viana,
Ponte de Lima, Coura, e Caminha, e deu terreno

antigamente a hum Convento Bencdiélino entre as

denfas matas do feu ambiro, o qual hoje he Paro-
quia, cujo Reitor affifte em Filgueiras. Tem efta

ferra coufas muito efpeciaes, que mais extenfamente
fe podem ver na Corografia Portugueza, e noDic-
cionario Geográfico. (2)

24 Arrábida, He eíla ferra huma afpera monta-
nha da Etlremadura

, que corre direita de Nordeíle
a Suduelle no mais defabrido delia pelo efpaqo 'de

duas léguas, c continua mais três até o Cabo deEf-
pichel por fitio menos agreíle fazendo varias que-
bradas. Fica-lhe na raiz para a banda do Norte o
íitio de Azeitão} para a parte do Sul as prayas do
Sado. Olhando de cima para o mar Oceano, fe vê
Cezimbra à maõ direita , e Setúbal à efquerda : e

deíla mefma parte, quafi no meyo da ferra, eftá o
Convento dos Padres Arrabidos da mais eftreita

obfervancia Francifcana, muy penitentes, e onde vi-

veo muitos annos S. Pedro de Alcântara.

2f Con-

[i] Ptolom. 11b. 2. Geogr. tab. z. Corograf. Portiig. tom. i. p. 282,

Argote de Antiq. Bracar. lib. i. cap. 3. e nas Meraor, de Braga tom. i.

líb. I, cap. 10. [2] Corograf. locfupr. citat. Cardofo Diccion. Geogr.

tom, i« ^
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2f Conforme diz Gafpar Barreiros (i) o nome
de Arrábida he derivado da antiga jírahriga

, que
Ptolomeu, e Orcelio fituaG cem igual demarcaqaõ
perto da dita Terra ; e moílra ter mais probabilida^

de, que o que dizem o Doutor Álvaro Gonçalves de
Camões, a quem leguem Fr. António da Piedade,

e Joaó de Brito de Mello , (2) os quaes a derivaõ

do nome Errabutidus •, porque os que fubiaõ a eíla

ferra , fempre erravãÕ o caminho. O Padre Fr. Fran-
cifco Gonzaga diz

, (3) que os Mouros , quando aqui

habitarão, lhe pozeraó eíte nome, que no feu idio-

ma fignifica o mefmo que Oratório, ou lugar folita-

rio, e próprio de fazer penitencia.

i6 Os Romancs chamarão a eíla ferra Prometi'

iorio Barbarico ', ou porque os feus habit^idcres, cha-

mados Sarrios , levarão daqui para Roma muita
grã, de que a ferra abunda , com a qual os Roma-
nos tingiaõ os feus veftidos , a cuja cor encarnada

davaõ o nome de barbara , e aos conduélores bár-

baros, como diz André de Refcnde j (4) ou porque
os povos, que primeiramente aqui viviaõ , tinhau cof-

tumcs bárbaros, e rufticos, como obferva Fr. Ber-

nardo de Brito , e Floriaõ do Campo, (f)

27 Na bella defcripçaô deíla ferra
,

que vem
no Diccionario Geográfico , fe diz, que à fua ver-

tente onde (c erigio a torre de Outa5 , fe chamou
antigamente o Promontório de Neptuno 5 e que fe

prefume havia alli templo dedicado àquella falfa di-

vindade, fegundo huma eílatua de bronze , com va-

rias infcripcoes , e outros nobres veíligios, que fe

defcobriraõ, e hoje fe naO achaô pela barbaridade

dos que fizeraÕ pouco cafo delias.

28 De

[1] Barreir. na Corograf. pag.62. Santuar. Marian. tom 1. pag \6f.
[z] Piedid. Chron da Arrab part.i.liv.i cap.f. Brito de MlÍIo Chron»
daArrab. m f. p.i.c.6. [3] Gonzag. deOrigin. Rvlig Seraph part. 5.
pag. 1123, (4) Refendelib. 1. de Antiquit, pag mihi37. [f] Monar^,
í.uf.liv.1, C.28,
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28 De muitas coufas notáveis he fértil todo o
corpo deíla montanha, que os eftreitos limites a que
me cingi, me na5 permittem relatar com miudeza.
Os delejofos de mayores noticias podem ver o pri-

meiro tomo da Chronica da Arrábida do Padre Fr.

António da Piedade
, que no cap. f. faz huma deferi^

pqaõ delta ferra extenfamente
,
poílo que em eftylo

mais poético , do que hiftorico. Excede a todas as

defcripqões, a que vem no primeiro tomo do Dic-
cionario Geográfico de Portugal feita pelo Padre
António dos Reys , da Congregação do Oratório,
e que publicou feu irmaõ o Padre Luiz Cardofo.
Naõ nos efqueçamos porém da admirável circunf*

tancia de fer toda a ferra limpa de bichos veneno-
fos ; nem da pedra

, que daqui fe extrahe , falpicada

de cores diverfas, que à maneira de remendinhos
pardos, brancos, vermelhos , e negros aefmaltaó,
e matizaõ galantemente. Delia fe fabricou o exqui-
lico retábulo, ou frontaria exterior da Igreja do
Hofpital Real no rocio de Lisboa , prefentemente
arruinado , e extinóto.

29 yítaUya. Ha no Reino três ferras com eíle

nomej duas na Eftremadura, e huma na Beira. A
que fica no termo do Pombal, coníla de canteiras de

exceilente pedra, e admitte cultura, e criacaô de
alguma caqa. A que fe vê junto da Freguezia de
Santo Eíleva5 das Galés, tem hum quarto de légua

de comprido, c toda de admirável viíla. He rega-

da com algumas fontes, que nafcem alli mefmo , e

dá terrenD para habitação de dous lugares, e pafto

para os feus gados. Cria com efpecialidade muita

herva medicinal, e outros vários frutos, e caqa. A
da Província da Beira fica no termo de Trancofo,
c he muy deílemperada , mas abundante de lenha,

e caca miúda.

30 Barregudo. He huma ferra
,
que fica no termo

de Torres Vedras, e que na diftancia de três legoas

caminha a enteítar com a de Montejunto. Adquire
no-
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nomes difíerentes fegundo os fitios. No de Pene-

dos negros fe encontrão varias pedrinhas miúdas ,

niuy relplandccentes -, e huma calta de areya muy
brilhante. Dá paíTagem ao rio Sizandro, e Te deixa

cultivar com utilidade , produzindo também caqa

raílcira, e do ar.

,

5
1 Banis. He hum braço da ferra da Arrábi-

da, que fica ao Poente da Villa dePalmella. Abun-
da de aguas com boa qualidade , e cria muitas her-

vas medicinaes, e a finilíima grã , fendo todo o feu

terreno hum admirável compollo de alegre diverti-

mento para os paíTageiros , a quem fuavifaõ tam-
bém muito a continua armonia dos paflaios que por

alli fe criaõ.

32 Bejieiros. He huma ferra afpera , e cheia de

penedia efcabrofa pela diílancia de huma légua no
Bifpado de Vileu, onde fe acha huma fonte de agua
taõ fria, que naó fe pode aturar nella a maó. Cria

mato raíteiro , e fe lhe cultiva centeyo , e milho,
que o produz em abundância. Paítaõ nella muitos
rebanhos de gado miúdo, e groflo.

33 Bornes de Monte mel fica no termo de Bra-

ga, e tem duas léguas de comprido. Recebe mui-
ta neve em tempo de inverno. O mais efpccial del-

1^ he fer taõ alta, que fedefcobrem dofítio chamado
Miradouro, povoações de treze Bifpados.

34 Borralheira. Daõ eíte nome a huma ferra, que
com baítante emmencia fe levanta junto da Villa

da Ponte , Comarca de Pinhel. No mais alto eftá

huma Ermida de Santa Barbara, que a Camera da

Villa mandou edificar por caufa dos muitos rayos ,

e corilcos que alli cahiaõ , os quaes depois da Er-
mida ereéla nunca mais offenderaõ o fitio, nem ate-

morifaraõ aos moradores, (i) O Diccionario Geo-
gráfico, naó fazendo mencaô defta ferra, dá noticia

ce outra com o mefmo nome na Província de Trás
Tom. I. Pare. I. M os

[i] Santuar.Marian.tomj.pag.i^y.
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os Montes, e na Freguezia de S. Pedro de Paradel-

la 5 e naõ tem coufa notável.

3f Buçaco. Jaz eíla famofa ferra na Província

da Beira, e he parte da ferra da Eíhcllu. Dilla de
Coimbra três legoas para o Nordette, e meya da
Villa de Vacarica. Lança-fe de Nafcente a Poente
pelo efpaco de três léguas, e do feu cume fe defco-

bre grande parte do Reino -, porque para o lado

Oriental fe aviítaõ as ferras da Eítrella, e a de Caí^

tello Rodrigo, que lhe ficaõ na diftancia de trinta

léguas. Para a parte do Meyo dia fe vem as ferras de

Minde, e de Marvaó, que lhe ficaõ quarenta léguas

diílantes. Para o Norte fe divifa a ferra de Grijó , af-

faítada quinze léguas j podendo-fe livremente da fua

altura apontar com o dedo para terras de fete Bif-

pados, citando os dias claros.

35 Três etymologias aííina Fr. Joaõ do Sacra-

mento (i) ao nome defta ferra, das quaes a mais ve-

roíimil he ,
por haver na fua raiz hum Convento de

Religiofos Benediétinos, ereóto em memoria da co-

va de Sublaco , que aquelle grande Patriarca efco-

Ihera para fua primeira habitação, e que òq Subia'

CO vieraõ a alterar a palavra , vertendo-a em Buf"

faco.

37 Nefta alta montanha fe criaõ finiílimos már-
mores , toda a caíta de arvoredo

,
plantas , flores

,

e hervas medicinaes, regadas com muitas fontes de

excellente agua artificiofamente conduzida , e re-

partida por engenhofa induílria do memorável Bií^

po de Coimbra D. Joaõ de Mello. Sobre tudo dá

terreno ao devotiíTimo Convento de Carmelitas Deí^

calqos, que exercitaõ aqui, como os Anacoretas da

antiga Thebaida, ávida contemplativa. (2)

38 Cabreira. Fica na Província de Trás os Mon-
tes,

[1] Chron.dosCarrod.Defcalç. part.2.1iv.4. c.íj. \ji'\ làem tom.zi,

pag. 76. Bened. Lufit. íom. 2. pag.283. Corogr. Port, tom. 2. pag.69.

DiccioQ. Geogr. deCardof. tom. a.
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Xt%^ e tem duas léguas de comprido. He demaíia*
damencc fria por caufa da muita neve, que recebe
de inverno. Delia nafcem vários regatos, de que fc

forma o rio Ave. Aviílaó-fe da fua mayor altura a$

prayas do Oceano para a banda de Faó, e Efpofen-
de. Ha no Reino outras ferras deite nome, de me-
nos coníideracau

, que fe podem ver no Dicciona-
rio Geográfico do Padre Luiz Cardofo.

5P Cântaro. No mais alto da ferra da Eft relia h
levanta huma eminente pyramide formada de ro-

chedos calvos , e elcarpados , a que chamaõ íerra

do Cântaro \ porque , fcgundo diz o Padre Carvalho
nafua Corografia, (i) collumavaõ osantigos Senho-
res da Villa de Carvalho , que lhe fica íitujda nas

fuás raizes, ter prompto hum cântaro de agua para
beberem os paíTiigeiros, que poraili paíTavaõ. Cria-»

fe nefta montanha a herv^ Argenciana, ou Argen-
teira, boa para as febres. O mais que ha neíla ferra,

diremos quando tratarmos da lagoa Efcura.

40 Caramullo. Fica eíta ferra quatro léguas dif-

tante de Vifeu, e diz o Author da Corografia Por-
tugueza ,

que alguns lhe daõ o nome de Befteiros,

e antigamente lhe chamavaó o Monte de Alcoba.
No mais alto deíie oiteiro, que he todo compofto
de penedos huns fobre outros , ao modo de colum-
na, eftá huma planicie em que podem caber trezen-

tos homens, e delle fe defcortina quanto a villa po-
de alcanqar, excepto para o Oriente, que lha cm-
baraqa a ierra da Eílrella, donde difta doze léguas.

Em tempo claro íe vem as embarcações no mar, c

fe ouvem os tiros de artelharia na barra de Aveiro,
eftando diítante oito léguas.

41 Carpento. Fica ella montanha no Algarve,
de quem fe denominou o Lugar de Moncarapacho^
He aipcra por natureza, compofta de grandes pe-
nedias, e habitaqaõ de muitos bichos, e lobos. Na

M ii raiz

£1] Corograf. Portug. tom. 2, pag. 76.
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Tâh deíle monte eílá hum fitio chamado o Ahifmol

He huma cova como hum pocp de quatro varas de
profundo. A efte fitio delcem os curiofos, os quacs
dizem, que fedefcobre lá hum boqueirão, pelo qual

fe entra, e caminha por huma mnia muito profunda,
fem fe faber até hoje o feu fim

, porque ninguém
até agora fe animou a defcobrillo.

42, Cintra. Elta ferra que diíla de Lisboa cinco
léguas, he huma das mais famofas do Reino pela

compofiçaS rara com que a natureza a organizou

;

pois coníta de calháos taõ grandes, que alguns tem
vinte pés de diâmetro

,
poítos huns fobre outros,

como fe foflem montes de nozes ; mas com tal li-

gação , que parecendo eftarem ameaçando eminen-
te ruina , elles fe fuílentaõ no feu natural equilí-

brio. No cume da ferra fe defcobrcm veftigios de
antiga fortificaqaõ com^inco torres arruinadas, que
fe fuppoem fer £;brica de Mouros. Em tempo dos
Romanos foy chamada efta ferra Promontório da Lua^
donde Camões veyo a dizer :

E nas ferras da Lua conhecidas

Subjuga a fria Cintra o duro braço,

45 Teve principio efte nome defde que os ha-

bitadores Gentios deita ferra determinando dedicar

a Oâiaviano Augufto hum templo , que o Impera-
dor naõ quiz aceitar, elles o offereceraõ como ido-

latras ao Sol , e à Lua ; c porque a efta chamavaõ
Cynthia^ fe derivou delia o nome de Cintra.

De Cynthia tomou Cintra celebrada

O nome que em rochedos he famofa.

DiíTe Gabriel Pereira > e Francifco Botelho no feii

Alfonfo :

• Diola nombre un gran templo , que aun expn»

De Cynthia tau magnifico , y notable
,

^e fer pudo cVel rifco ala oportuna

Cafa dei Sol el templo de la Luna.
44 DiA
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44 Difto ha memoria em vários cippos, que nef-

te fitio fe delcobriraõ , referidos peles noíTcs efcri-

torcs, de que daremos noticia
,
quando tratarmos def-

ta Villa. Só quero advertir, que o iníigne Damiaô
de Góes naqueila admirável Deícripçaô de Lisboa,
que fez em Latim , confunde o Montejunto com
aferra de Cintra, (i) E o noíTo grande Poeta Fian-
cifco Botelho erradamente dá a efla Icrra o nome
de Promontório Artabro , [z) o qual, conforme o

melhor parecer dos Geógrafos , he o Cabo de fir.h

terrce, Qiiem quizer mais largas informações defta

ferra, lea os Authorcs abaixo nomeados. (3)

4f EJIrdJa. Exifte eíta ferra na Provincia da

Beira , e foy antigamente conhecida com o nome
de monte Hermínio

,
que queria dizer afpero, e in-

tratável. (4) Hoje conferva o de EílrcIIa, porque
dizem ter no mais alto hum penedo do feitio de

cftrella. He efta ferra hum ramo dos Pyrineos, de-

duzido daquelle groíTo , e grande braço
,
que apar-

ta Caftella velha de Caftella nova : efíá continua-

mente cuberta de neve, que por iíTo diíTe hum nof-

ÍQ Poeta : (f

)

^e he de Hermínia fenhor ferra nevada y

Onde o quente í^eraÕ nunca começa.

45 Para a parte do Poente fe defpenha com eí^

cabrofos precipicios fobre as Villas de S. Romaõ,
Valezim, Loriga, e Arouca da Serra , que lhe fica

nas raizes: da parte do Sul fica a Villa da Covilhã:
do

[i] Mons -vero Tagrtu , cujus Varro meminit , meo qu'ulem judicTo

ille idem ejl ,
quem nos Sintreum vccawus , & à cjuo Lnná. fremente

rium in mure prorumpit miliia pajfuum ab oliffone plus , fnintuxe,

^uod noftrh hodie Rochain appelUri placuh ,
&c. Góes traã.deOH/ipS'

ne. [2] Botelho no Alfonfo 1. i. efl: 7. da impreíT. de Roma. [3I Rc-
íende lib.i.de Antiq. Monarq. Luí". liv.i. c.21. e liv.f.c.i f. Diisrt Nu».

Defcripç. de Portug. c. 10. Faria fobre aOdei.de Cam. Franc. d'A!meí-*

da Jordaó em efpecial Re"açaó queimprimio defta ferra noan.de 17+S,

[4] Monarq. Luf.t.l. liv 4. cap. i. Efpeiarca tem i.daChror icp 42 rj,

Rcíende d« Antiq. lib. I . [y] Iviaced. noOlfip cant,4, eft.ii.
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do Sueíle as de Manteigas , e Balhelhas : do Naf-
ccnte a Cidade da Guarda : do Norte as Villas de

Linhares, Mello, Gouvea , Santa Marinha, e Cea.

Defta ferra nafcem os três celebrados rios Zêzere,
Alva, c Mondego, perto huns dos outros, e le en-

caminhaõ a três differentes partes.

47 Falperra. Fica efta ferra fervindo de atalaya

à Villa de Aguiar da Penha, que lhe nafce das rai-

zes , e fe utiliza das fertilidades do ameno valle, cm
que exifte. (i)

48 S. Gens. Pouco diftante da Cidade de Braga
corre eíla (erra

,
que tomou o nome de huma Er-

mida antiga, a qual ainda eftá no alto delia, da in-

vocação do mefmo Santo, eque dizem fora edifica-

da por Theodomiro Rey Suevo. Ao pé defta ferra

fe vê o Convento de Tibães de Religiofos Bentos.

Ha outra ferra com efte mefmo nome no Alentejo,

que hc parte da ferra de Ofla, e fummamente alta.

4P Gerez. Os antigos chamaraS a efta ferra Ju^
reffum^ que António de Soufa de Macedo (3) diz fer

deduzido dos três celebres Geriões, que alli habita-

rão ; fabula, a que naõ devemos dar creJiro. Prin-

cipia algumas léguas diftante de Braga para a parte

do Norte, e caminhando encoftada ao Oriente, en-

tra por Galiza. He de lumma elevação, e por al-

gumas partes taõ afpera
,
que he intratável : fomen-

te a habitaõ cabras montezes, javalis, elobos, fen-

do que por algumas partes he aprazivel. O Padre
D. Jeronymo Contador de Argote faz defte monte
dous efpeciaes capitulos. (4)

fo Guardunha. Em diftancia de cinco léguas da
ferra da Eftrella , e em iete de Idanha a velha fica

efta montanha cercada de muitas povoaqões, arvo-
y res.

[t] Carv. Corogr. Portug. tom. i.p. 171. [2] Corograf. Portug.
tom.i. pag.ióS. Sctom. 2. pag44.7. [3] Maced. Olifip.cant.i, eft.18.

Uj Argot. Amiguid. deBrag.p. 371.
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res, fontes, hervas , c frutas deliciofas. A palavra

Gítardunha he Arábiga, e íignifica refugio , cu guar-

da da ídanha -, porque Tendo os moradores deita po-

voaqaG expulfos pelos Mouros, fe foraõ refugiar a

cítu ferra para fe defenderem delles. (i)

fi Hermello. He montanha do Minho
,
que tem

huma légua de alto , e no cume ainda apparecem
veítigios da Cidade do Maraõ , quartel de Decio
Bruto.

^1 Labruja , ou laboriofa pelo trabalho , que

caufa aos caminhantes. Fica cila ferra na eftrada

real
,
que vay de Ponte de Lima para Valenqa. (2)

f3 Louzã. He ramo da ferra daEftrella , e mui-

ta parte do anno eítá cuberta de neve. (3)

f4 Maraõ. Eíla ferra he huma uniaõ de montes
altos ,

que fe vaõ abraqando huns aos outros. Che-
ga ao Douro, e lança o monte de Teixeira, c o En-
trilho ,

povoado baítantemente de feras, onde eílá

o grande penedo, que huma criança f óde fazer bu-
lir, e tange quando fe bole. (4) Conlente o Maraõ
que o rio Douro o atravefle j e poílo já na Provín-

cia da Beira , fe chama Serra de Almofala , Monte
de muros. Serra de Touro, Serra de Pcra , Serra

de Fragoas , de Manhouce, de Beíleiros, de Cân-
taro, de Miranda, do Efpinhal , e montes de Pene-

la, onde fe une com a ferra da Eílrella ; e chamada
ferra de Ancia5, edeAlbardos, fe precipita no mar
defde a rocha de Cintra, (f)

5"f MarvaÕ. E(la ferra he o Hermínio menor,
onde ha minas de ouro , e de chumbo , e ainda fe

vem ruinas da Cidade Meidobriga , fe havemos de

dar credito a Refende. (6)

fó Minde. Na Villa de Porto de Mós fe prolon-

ga efta ferra do Norte para o Sul , e da parte Meri-
dio-

[i] Santuar. Marian. tom.j. p.j-p. Corograf. Portug tcrn. a.p.^ii,

[2] Corograf. Portug.tom i,p zo^. (3) Lcit. nasMiícelaa. pag. if,

[4.] Joaó Salgad nosSucceíT Mili-ar. p. 106. [f] Soufa , Chronic. de

§.Doin. part.3. pag.iSp. [ój Refcnd liy. i.de Anti^uitat.
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dional nafce hum pequeno rio , que faz fua corren-

te para o Norte. Fr. Bernrirdo de Brito (i) naó

diftingue cfta ferra de outra chamada Albardos, de

que também fe lembra Manoel de Faria, (i)

f7 Monchique , ou Monfico. Levanta-fe no Al-

garve com eminência tal, que excede à de Cintra.

He fértil, e aprazível, com abundância de agua ad-

mirável. Corre de Oriente a Poente, donde fe def-

cobre a mayor parte do campo de Ourique , e da
Oceano, fervindo de final aos navegantes para de-

mandarem feguramente a nofla barra j de forte que
principia de Callro-Marim, e finaliza junto de Al-

jezur. Alguns Authores lhe daõ o nome de Sico ,

ou feco por antifrafe. Refende diz que he braqo da

Serra Morena. (3)

f8 Monte do figo. No Algarve junto do Lugar
de Moncarapacho exiíle efta montanha meya légua

diílante para o Norte. He de afpera fubida , em
que fegaílaó algumas horas, por ter quafi hum quar-

to de légua. Em cima tem huma admirável planicie

com muitas aguas , e arvores de todas as caílas fil-

veítres, c frutíferas. Sobre eíla planicie fe levanta

outro monte, a que fe fobe com mayor diíiiculdade,

e no cume eílá huma Cruz, e huma cova donde fe

tira muita terra por devocaõ , e para remédio de

varias enfermidades •, porque afHrmaõ que apparece-

ra alli o Arcanjo S. Miguel , o qual he venerado

em huma Ermida do feu nome
,
que por eíle moti-

vo os Fieis lhe edificarão. He efte monte o primei-

ro que aviftaõ os navegantes , que vem das índias

de Gaílella, muitas léguas ao mar, por fer de im-
menfa altura

.

^0 Montejunto. Duas léguas e meya de Alen-

quer contra o Norte fe extende eíla ferra , a que an-

ti-—-^—j^»—^——»—^—^—^.~^~-" j—^——

—

I «.——^.—«i

[i] Monirq. Lufitan. liv. ii. cap 50. e na Geogr. cap. 2. [2] Far.

Europ.Port. tom. 3. part. 5. cap.ó. [3] Reíend.lib. i. Antiquit, Vida

Agiolog Lulít. tom. I. pag. (íf4. Far. noEpitom. part.4.. cap. ^. Dic^

cioaar. Geogr. tom. it verl3,v4/^/irx/e.
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tigamente charaavaó monte Tagro, de que talvez fc

originaria o nome de Tagarro a huma povoação edi-

ficada nas fuás vifinhancas. (i) Dizem alguns, (i)

que he a mais alta ferra de Portugal , e que terá de
circuito mais de quatro léguas , e de altura meya
légua. No alto he terra fértil , e ha duas lagoas de
boa agua. Venera-fe huma Ermida de NoíTa Se-

nhora das Neves, e o primeiro Convento dos Reli-

giofos Dominicos nefte Reino, que fundou o Vene-
rável Fr. Sueiro Gomes. (3)

5o D?.s éguas, que porefta montanha paftavaõ,

e concebiaõ do zéfiro, efcreveraõ maravilhas os an-

tigos , e ainda modernos
, (4) e cm outra obra (f)

nós o reprovamos , como fabula originada da gran-
de velocidade, e ligeireza, com que correm os ca-

vallos, que por efta ferra fc criaô. O mais certo he
haver aqui canteiras de finiíTima pedra, e minas de
azeviche. (5)

61 Monte do Minhoto. Junto ao rio Zêzere eílá

cila ferra, muy alta, e povoada de grandes penhaf-
cos baftantementc debruçados para a parte do rio.

Em cima ha huma Ermida de Nofla Senhora da Eí^

trella, e hum poqo de agua admirável
,
porque nun-

ca fe feca. Dizem (7) que antigamente houvera aqui

huma azinheira , que em lugar de bolotas dava hu-
mas contas a modo de azeviche, as quaes pizadas

ierviaó de remédio para muitas enfermidades.

61 Monte-Muro. Eílá junto a Évora, e he parte

da ferra de Beíleiros : os antigos lhe chamarão Mom
Maurus. Toma grande diílancia de terra, mas era

Tom.I.Part.I. N íi

[ij Fr. LiiizdcSouf. Hiftor.deS.Dom. part i.liv.i.cap.ii. [2] Farr

naEurop Portug. part. ;. tom 3. capo [^J Santuar. Marian. tom. a,

pzíf. [4] Pin.CoUimel. eoiitros apud Mayol. part. I . colloq.7, Fon-
fecana Medic. Liifit. d fp.x.cap. f [5] Recreíçaó Proveit part. i. col-

loq.4. P.1J4.. Veja-fe também Gerundenf. no Paralipocmn.daHiftor. de
Hefp. lib.r. pag.6. Kormanni tradt, de Virgin jure cap.ii. Refend.lib.i ^

Bernard. Floreft.tom 4.p.iÓ7, Maced.Flor de Hefpanb.capj. [ój Brit.

Geograf. Lufitan. cap. 1. [7] Santuar. Marian, tom. 3.p,42j-.
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fí he àfpero -, e da mefma groíTeria , e rufticidade

participa a gente, que o habita.

63 OJa. Fica eíla famofa ferra entre Évora , e

Eftremoz pelo elpaqo de fete léguas de comprido,

e duas e meya de largo. Compoem-fe de muitos oi-

teiros, que parecem montes de oíTos, donde talvez

lhe viria o nome. Manoel de Faria lhe bufcou deri-

vação poética, (i) Comprehende em fi muitas ter-

ras , o Canal, Evoramonte , Terena , Alandroal,

Pomares, Borba, e Villa-Vicofa, regadas todas pe-

la mayor parte dasperennes fontes, que delia proce-

dem.
64 No mais alto defte monte , donde fe dcfco*

bre quaíi todo o Alentejo , e parte das duas Eftrc-

maduras Portugueza, e Caítelhana, eítá a Ermida

òe S. Gens em huma pLmicie taô eminente, que às

vezes fe vê chover pelas abas da ferra , e ella ficar

enxuta. Defcendo a hum valle ameno , eílaô funda-^

dos os dous celebres Conventos dos Eremitas de S.

Paulo , e Vai de Infantes verdadeira Thebaida Por-

tugueza.

6f Tem efta ferra tantas fontes , que fó em hu-

sna herdade do Convento fe contaõ mais de oiten-

ia. Ha no meyo da íerra pé de limeira, que chegou

a dar dez mil limas , fegundo affirma Joaó Salgado

de Araújo na Defcripçab defia Provinda pag. 173. v.

Defcobrem-fe também nefta ferra minas de pedra de

cores efcuras ,
pedras de afiar 3 enxofre j e alma»

gre.

66 Pomares. Antigamente fe chamou Monte ã&

Vems, Eítá junto a Évora , onde agora fe chama o
Lu-

£kJ Es nomlre dejla horrífica montan»

El de l» que fue pátria, de Centauros,

@«e contra el Ctelo puefios en campaín^

Amontoniiron Oetas , Findos, Tauros,]

í
El nomhre dejla finalmente es Ojfa ,

^ue alin aora efialar los Cielos ofit.

Faria na4.p. da Fonte de Aganipc Eglog. jgâ
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Lugir de Pomares. Foy muy celebre pelos trofeos,

que o famofo Viriato nclle levantou, (i) Da fepuUura
de Lúcio Silo Sabino , de que Refende. lib. 3. de An-
tiq. e a Évora gloriofa pag. 17. fazem memoria, já
hoje naõ ha noticia alguma.

(Í7 Sandonbo. Fica dominando Villapouca de
Aguiar, e fronteira de outra ferra chamada Falperra.

Eítes faó os montes, que ha no Reino de mayor
fama. Pude fer que ainda encontremos occafiaõ no
difcurío deita obra , em que demos noticia de ou-
tros.

CAPITULO VIL

Dos Rios , Ribeiras , e Lagoas mais ccn-

Jideraveis,

I T_T E tanta a abundância de rios , que fertili-

i. X zaó , e regaõ noflas Províncias
,

que por
cíle motivo deu Eítrabo à Luíitania o titulo de fe-

liz, (i) Dos capitães, e de alguns, que fe diffun-

dem nelles , faremos huma fuccinta , e hydrografi-

ca narraqaõ pelo mefmo eftylo
,
que vam.os obfer-

vando.
2 Ahhadia. Pagando por Alcobaça, vay inundar

os campos da Villa de Mayorga.

3 Abrancalha ^ ou Ahrancuida, He ribeira, que
corre diftante de Abrantes huma légua para o Nor-
te, fertilizando com fuás aguas muitos pomares, c
hortas deliciofas.

4 Abrilongo. Entra no rio Severa, ou Xévora
N ii jun-

fc—^——

^

_

[1] Monarq. Lufit. tom.i. lív.4. c. 8. Vafconcel. lib. f. de Ebor. Mu-»

ricip.
f
i] Strab. apud Refcnd. lib.i.de Antiquit. tic. de Flumin. Duart.

Nun. Defcrip^. de Port. cap.i i.
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junto da Villa deOuguella, e cria muy goftofo pcir

X5, por ferem Tuas aguas frigi Jiirimas. Veja-fe o
que dizemos do Botova.

f Agiialv.i. Ribeira
, que pafla junto da Villa

de Bellas.

5 Aguafantítr, He hum grande ribeiro , que naP»

ce da ferra de OíTa, e fe mete no rio Terá.

7 Aguai livrei. He huma formofa ribeira de abun-
dantes aguas, que corre pela Freguezia de Bellas,

termo de Lisboa. Em algumas partes he caudalofa,

eniõ fe paíTa fem ponte, como he no lugar cha-

mado Ninha a Paílora, e no forte da Cruz quebra-

da. Saõ conduzidas eítas aguas para Lisboa era fo-

berbo , e forte aquedu6to
,
que por ora defcreve-

remos brevemente.
8 Tem elle o feu primeiro manancial nefta ri-

beira em diftancia de boa meya légua da ponte, a

que alguns chamaõ de Bellas. A abundância de agua
nsíle nafcimento por íi fó vence os três principaes

chafarizes de Alfama, que ha na Cidade. Manifef-

tou-fe pois eíle famofo aquedufto para fepôr prom-
pto em 6 de Agofto de 1732,; e logo ao principio

da ribeira em diffcancia de iSoo palmos íe lhe intro-

duzio huma boa fonte, a que chamaó a Fonte fanta

do Leaõ > c continuando o aqueducto ao lado direi-

to da ribeira , ( que logo a atraveífou junto ao naf-

cimento, que fica à parte do Poente ) caminha até

aviftar a ponte de Caranque , e aqui fe aparta da

mefma ribeira para o Lugar da Porcalhota , cncoC»

tando-fe ao oiteiro de S. Braz.

S? Neíle progrcífo vay mais para diante reco-

lher a agua, que lança a fonte chamada de S. Braz

para a parte da Porcalhota , e logo atraveífa por bai-

xo da eftrada junto à quinta do Galvaõ proxima-
mente à Ermida de Santo António da mefma quin-

ta, donde falvando fobre huma ponte a ribeira, que
paífa por dentro da dita quinta , fe inclina a bufcar

a raiz do Lugar da Fragoza > e continuando pela
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mefma cncofta até o Lugar de Calhariz , fronteiro

à Fregiie/ia de Bemfica , fe vay prolongardo por
defronte do Convento de S. Domingos até o mon-
te, que chamaó das três Cru2.cs, donde fe paífa a

ribeira de Alcântara para fe introduzir no Bairo al-

to , recolhendo por efte caminho
(
que he o da mais

baixa nivclaqaõ
,
que permittia o cálice , cm que a

agua deve cahir no dito bairro ) varias fontes
,
que

fe va5 encontrando, e delcubrindo nos alicerces da
mefma obra.

10 A forma deííe aquedu£bo he de hum corre-

dor , ou mina artificial de feie palmos de largo, e

quatorze de alto , a que naõ chegou algum dos aque-
duótos Romanos. Tem pelo meyo hum paíTeyo de
trcs palmos de vaô , fabricado de finiífmo lagedo,

e a cada lado hum encanamento de mármore, que
recebem ambos quarenta e duas manilhas de agua
em palmo e meyo de boca , e palmo e quarto de

alto.

1

1

Huma das coufas fingulares defte aqueduólo
he vir correndo a agua horizontalmente por eftes en-

canamentos fem dcclividade alguma; mas eíla fe lhe

vay dando a certas diílancias por linhas perpendicu-

lares , como por degráos de efcada, para total fegu-

ranqa, e conhecimento do quanto fe lóbe , ou def-

ce i coufa, que também naõ fe acha executada em
aqueduéto algum. Deita forte conduzidas à cufta

do povo , ainda que perdem o antigo nome de aguas

livres, merecerão outro mayor, e mais conhecido
na utilidade pública de huma taõ populofa Cidade,
c na graqa de hum taõ inclyto Monarca, para cujo
ardor em folicitar a commoda confervaçaõ de feus

vaíTallos ainda he pouco todo o manancial deíla ri-

beira.

iz Os Romanos, quando Lisboa era feu Muni-
cípio, intentarão introduzirlhe ertas aguas por aque-
dutos fubterraneos , abrindo a efte fim muitos ro-

chedos > e entre as penedias afperiflimasdedcus mon-
tes^



102 Múppa de FcvtiigaL

tes, que naquelle fítio exiftem , fizeraõ hum muro
larguiGTimo, e forte, que lhe fervia para reprezar a

ngua de hum valle em huma lagoa , em que trazia5

bateis, como diz Francifco deOllaiiJacm hum tra-

tado manufcrito , intitulado : Fabrica
,

que falta a

Lisboa , o qual vimos , e fe conferva na Livraria do
Exccllentiírimo Conde do Redondo.
1 1 5 Também o Senhor Rey D. Manoel deter-

minou encaminhar eftas aguas para Lisboa, e que
correíTem na praça do Rocio. Para iíTo mandou fa-

zer ao allegado Francifco de Ollanda o defenho de

hum chafariz, que nós vimos, e conftava da figu-

ra de Lisboa em cima de huma columna cercada

de quatro elefantes
,
que pelas trombas expulfavaõ

a agua. Eftes defejos naõ tiveraõ effeito , nem ain-

da em tempo do Infante D.Luiz, que tanto appe-

teceo conduzir efta agua para a ribeira das Náos,
em forma que as da índia delia fizeíTem as fuás agua-

das. Coníla também pelo que diz Luiz Marinho de

Azevedo, que o Senado de Lisboa tinha junto pa-

ra a obra defta conduqaõ mais de feiscentos mil cru-

zados, os quaes fe divertirão nas feftas
,
que fe fí-

zeraS com a entradada de Filippe III. Todos eftes

embaraqos eíliveraõ efperando pela providente re-

faluqaS delRey D. Joaõ V. para fazer mais feliz o
fcu reinada, efcolhendo, e ap provando para a fum-

ptuofidade deíla fabrica o rifco, e defenho do Bri-

gadeiro Manoel da Maya, que por fua fciencia, en-

genho, e outros attraóbivos de bondade merece im-
mortaes elogios.

14 Águeda. Nefte Reino ha dous rios defte pró-

prio nome: hum, que paíTa por Águeda, e efte he
o Emineum dos antigos, que vay morrer em Avei-

ro: outro, que divide Portugal de Caílella na Co-
marca deRiba-Coa. Nafcc na ferra daEftrella, paf-

fa pela Ciudad Rodrigo , vay à ponte da Villa de

S. Felizes, donde a pouco efpaqo por entre altos

montes em Vilveftre entra no Douro.
1/ JÍim*
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if Jguilhaõ. Nafce na ferra do Maraõ formado
de três fontes, e com arrebatado curfo fe mete no
rio Corgo. Cria muitos , e goítofos peixes , efpe-

cialmente bordallos
,
que fs apanhaó aos cardumes.

Pelas margens ha copia de arvoredos, e vinh&s, que
fazem toda a fua corrente agradável, e amena j dan-

do que fazer a mais de vinte aqudes , deixa-fe atra-

veíTar por trcs pontes de páo , e huma de cantaria.

16 Âlhorrel. Nafce na ferra de Portalegre. Vem
circulando Aremanha, e divide Portugal de Caftel-

la. Nelle fe pefcaÕ gcftofos barbos.

17 Alcântara. Efta formafa ribeira quafi que cer-

ca Lisboa, e fe mete no Tejo pela parte do Poen-
te. Luiz Mendes de Vafconcellos no livro

,
que

compoz, intitulado: Sitio de Lisboa ^ me lira de quan-

ta utilidade feria communicarfe eltc rio cem o de
Sacavém, do qual naõ difla mais que légua e meya
para que ficando dentro deíle circulo Lisboa, ccn-
íeguifTe o mais feguro , e fértil terreno

, que hou-
vefíe no mundo. Neíte fítio ertá a fabrica Real da
Pólvora reedificada por António Cremer.

18 AUaraviça. He ribeira
,

que corre pela Al-

deã chamada dos Gallegos no termo da Villa de Bor-
ba , onde tem íeu nafcimento em duas fontes ta5

abundantes de agua
, que fazem moer muitas aze-

nhas.

ip Alcarahouça. Provê efte rio de baftante pei-

xe a Villa de Ficalho
, por onde corre quatro lé-

guas dillante de Serpa.

20 Alcarapinha. Corre junto a Elvas, e nafce na

ferra de Aviz. Suas aguas augmentaõ muito a ribei-

ra de Coruche.
21 Alcarque. Conforme a Geografia Blaviana he

rio, que no feu Mappa vem affnado na Província

do Alentejo.

22 Alcarrache. He huma Ribeira, que nafce em
Caftella na ferra de Santa Maria, e vem fahir ao ter-

mo deMouraô, trazeado de jornada quinze lcguí.s>
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até que engroíTada fua corrente com as aguas de
outros ribeiros , e fazendo trabalhar muitos moi-

nhos, vay morrer no Guadiana. Pelcaó-le nelle ex-

cellenres, e grandes barbos , e outros peixes mais

miúdos: e fe vadea por duas boas pontes de pedra.

25 Alcott^ antigamente Coa. He o que unindo-

fc com o chamado Baça , deu nome ao fitio de Al-

cobaça ^ onde osReligiofos Bernardos tem o famofo,

e magnifico templo, que alli fez edificar o Santo

Rey D. Affonfo Henriques.

24 Akofra. He rio caudalofo da Beira no termo
de Lafões , e que fe mete no Alfufqueiro. As fuás

margens eftaô cheias de carvalhos, c caílanheiros

enlaqados com muitas vides , de que fe faz o bom
vinho de embarrado. Cria faborofas trutas, e fe dei-

xa vadear por quatro pontes de páo.

2,f Alenquer, Nafce ao pé da ferra de Monte-*'

junto, e caminhando Norte Sul o efpaco de huma
légua vem bufcar nome à Villa de Alenquer. Aqui
fertiliza as fuás quintas, e hortas com a abundância

de fuás aguas faudaveis , e aos feus moradores com
a copia das fuás trutas , barbos , e bogas j até que
incorporado com o rio de Ota fe mete no Tejo jun-

to de Villanova da Rainha.

25 Alferradede. He ribeira , que rega muitos
pomares, e hortas do termo da Villa do Sardoal, e

vay morrer ao Tejo.

27 Alfufqueiro. Pafla eíle rio junto do Lugar dos

Ferreiros , termo da V^illa de Vouga , e tem huma
grande ponte de hum fó olhai, muito alta, fabrica-

da de cantaria. Difcorre também pela Villa de AP-

fequins , e vay deícançar no rio Vouga.
28 Algés. Nafce eíle rio em hum oiteiro ,

que
fica defronte do Lugar de Monfanto, termo de Lif-

boa 5 e augmentado com as aguas de hum regato,

que brota por cima de Outorella , entra a fertilizar

a quinta das Romeiras até ir mergulharfe no mar
pelo pé do forte daConceiqaõ, onde eftá huma pon-

te
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te de pedra, que parte com a nobre quinta do Du«
que de Cadaval.

2p jílgocka. Banha, e fecunda efta ribeira as hor-

tas , e pomares
,
que íicaõ fóru da Villa de Setú-

bal: depois entra no Sado.

50 jílja^ ou /líje. He huma caudaloía, e arre-

batada ribeira
,

que difcorre pela Villa de A rega ,

cinco léguas de Thomar , e le vay efconder no rio

Zczerc. Pcfcaõ-fe nellc excellcnres trutas, e outros

peixes muy goftofos. Os antigos lhe chamavaõ ri-

beira fria.

31 Jlmaced.%. He rio, que cerca a Villa de Sar-

zedas, e entra no Ocreza fempre arrebatado.

51 Alma-nfor. Divide eita ribeira do Alentejo os

limites da Freguezia de NoíTa Senhora da Rcpre-
za, dos de Santa Sofia; c chegando até o termo de

Montemor o Novo , onde troca o nome pelo de Ca-
nha, fe efconde no Tejo perto de Benavente i dei-

xando com a benignidade das fuás aguas férteis os

pomares, e as terras por onde paíTa.

55 Almonda. Tem fua origem efte rio na ferra

d*Áire, légua c meya da Villa de Torres Novas.
Saõ as aguas no fcu nafcimento , e matriz, ta5 cla-

ras, e he tanto o peixe
,
que fecria nellas, que ain-

da que o pego he fundo, feeílá vendo de cima das

barreiras andarem a faltar : por iíTo he aqui muy
aprazível a pefcaria. Os Romanos acharão neíte rio

muita fcmelhanca com o Mondego, por cuja caufa

lhe chamarão Alius munda , donde fe originou com
pouca corrupção Almonda. Mete-fe no Tejo junto

do Lugar da Azinhaga , como bem o diz o Reveren-
do Padre Luiz Cardofo no Diccionario Geográfico,
emendando-mc.

34 Alpiaça. He rio da Eílremadura, que nafce

perto da Villa de Ulme j de inverno corre arreba-

tado, e cria excellentes barbos, e fatacas. Metc-fc
no Tejo.

3f Alprcade. Nafce efta ribeira na ferra daGar-
Tom.LPart.L O du-
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diinha, e correndo fempre defafoccgada , vay aca-
bar no rio Ponful, paíTando por quatro pontes de
pedra, e fazendo trabalhar trinta e quatro azenhas,
três lagares, e hum pizaô. Cria muitas trutas, e

bordallos.

35 /^ha. Efte rio tem o nafcimento na ferra da
Eítrella •, e fazendo logo feu caminho ao Poente por
baixo de hum monte ,difcorrendo em algumas partes

muy claro, vem cercar as Villas de Arganil, Co-
ja, Pombeiro, Penalva, Sandomil , Villa Cova de
Subavó, e S. Romaõ , onde tem duas pontes , hu-
ma chamada de Peramol

,
pela qual vay o caminho

deVeraõ para a Covilhã, outra de cantaria lavrada

.naeítradâ, que vay para Valezim. Pefcaõ-fe nelle

boas bogas, trutas, lampreas, e faveis. Finalmen-
te entrando no Mondego rico de outras ribeiras

,

acaba no Oceano.

37 yílvar. Nafcc efta ribeira na ferra de Monre-
mel pela parte do Lugar de Covellas ; e paíTando

vmro da Villa da Alfandega da Fé, vem ao Lugar
de Santa Jufta , donde caminhando quatro léguas

,

defagua na ribeira Velíarva.

38 Alvarc. No termo da Villi de Álvaro pela

banda do Sul tem feu nalcimento efta ribeira, que
dá o nome à Villa 3 e paíTando por duas pontes de

pedra , rodca o monte da Villa , e fe mete no Zê-
zere , fazendo parecer aquelh povoação huma pe-

ninfula.

39 Alviella. A boa opinião que fiz da Corogra-
fia Portugueza compoíla pelo Padre António Car-

valho, me obrigou feguirlhe as pizadas em muitas

noticias, que delle tirey, e a elle me refiro. Entre

ellas foy a maravilhofa voragem, ou fervedouro que

diz acontecer nos olhos de agua em a nafcente def-

te rio de Alviella; mas como o Reverendo Padre

Luiz Cardofo , natural de Pernes, pode examinar

melhor cila particularidade, e a reconhece agora no

Diccionario Geográfico por fabulofa, he jufto que
eu
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eu neíla fegiinda impreflaõ do meu Mappa , agra-

dccendo-lhe a advertência, melhore a noticia.

40 Nafce pois elle rio nas vertentes da ferra do
Patcllo junto do Lugar da Louriceira, debaixo de
hum grande rochedo i e logo em feu nafcimcnto
vem com abundância de peixes, efpecialmente bor-

dalos 5 engroflando-J'e com vários ribeiros até def-

embocar no Tejo junto ao Lugar do Reguengo.
Ciia outras muitas caítas de peixes faborofos em to-

do o tempo : faz moer muitos moinhos , e Ligares

de azeite j e ns fuás ribeiras , e margens eftaÕ cheias

de arvoredo íilveltre, e frutífero, que as fazem vif-

tofifllmas. Sujeita-fe porém a oito pontes j e dá
abrigo a baílante caca miúda de arribação.

4£ jílmiofo. He huma ribeira da Eítremadura
que nafccndo pobre no Trovifcal , vay defaguar

caudalofo no fim da cerca dos Religiofos Capuchos
da Certa. Cria muitos peixes miúdos , e admitte al-

gumas pontes. As fuás margens faô incultas por fra-

gofas , mas entre as fuás áreas fe acha ouro.

41 jínaloura
.f

o\i Anhaloura. Nafce entre as Vil-

las de Borba, e Villa Vicofa, rega a Villa de Vei-

ros , e miílurada com a ribeira de Fronteira , vay
engroíTar a de Sauzel , e cntraô ambas por Aviz, até

defembocar no Sorraya.

43 Ancora. As aguas defte rio que nafcem na fer-

ra de Arga , dividem o Concelho de Caminha do
de Viana. Dizem que adquirira o nome, que pof-

fue , defde que EiRey Ramiro II. lançara nelle fua

mulher Dona Urraca atada cm huma ancora para ir

mais dcprefla ao fundo. Authores ha que tem iílo

por fabula. Morre finalmente no mar junto de Ca-
minha, onde forma huma pequena barra com o for-

tim da Lagarteira.

44 Artigos , antigamente Anceo. Vem da Redi-
nha banhar a Viiia de Soure , e dar nome a VMlano-
Va de Anqos > e junto com outras correntes fe me-
te no Mondego a baixo de Coimbra,

O ii 4f Ara-
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4f ylravil. Nafcc junto de Callellobranco , e

morre no Tejo. Pelo Inverno corre arrebatado, e

no Veraó fecca. He conftante levar nas fuás corren-

tes algum ouro, c por iíio procurado degandaeiroã.

46 Arcao. Naíce no celebre ollio de agua Bor-
boicgaõ na Villa de Grândola , e ie mete no Sado
acima de Alcácer.

47 Ardila , ou Jrdita. He huma ribeira furiofa

da Villa de Moura. Fazem-na opulenta as enchen-
tes das ribeiras Brunhos , e Lavandeira. Deiembo*
ca no Guadiana

,
paíTando primeiro pela Villa de

Noudar, que a deixa quaíl reduzida a Ilha, juntan-
do-fe com a ribeira da Murtiga.

48 Areflal. He huma lagoa profunda
, que fica na

Beira, e na ferra do feu mefmo nome. Em todo o
anno lança agua para todas as partes, e faz nafcer

delia dous ribeiros. Dizem que fe communica com
o mar.

49 AruncA. Naíce na ribeira de G^ya , e augmen-
tando-fe com as aguas de outras ribeiras, vay cor-

rendo até à Villa de Pombal pelo cfpaco de três lé-

guas , fertilizando de caminho muitos pomares, c

quintas. Antes de fe meter no Mondego, paíTa pe-

las Villas de Soure, e Villanova de Ancos. No tem-
po de Inverno fe enfurece, e corre com tanto Ím-
peto, que leva comíigo fearas , e edifícios. Cs an-

tigos lhe chamarão Tapico. (i)

fo Aflurãos. Rio do Minho, que nafce no fitio

de Azevofa com muita humildade , c continuando

com a mefma brandura, vay acabar no Lima, dei-

xando de íi faudades nas deliciofas , e frefcas mar-
gens por onde paíTou.

fi Ave. Procede da ferra de Agra, e de huma
ribeira, a que chamaõ da Lage j e unindo-fe cora

hum regato ao pé da ferra de Cabreira, já com baf-

tante cabedal fepara o Concelho de Vieira das mon-
ta-

[ 1] Cardof. Agiolog. Luíitâa tom. i . pag. joj:.
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tanhas de Barrozo, e quatro léguas antes de entrar

no Oceano, divide o Arcebirpúdo de Euiga do Bil-

pado do Porto. Rega os Conventos de Bairaõ, e de

S. Tyrfo , e os campos do Lugar Ctleiíó. Tendo
recebido abaixo de Guimarães o VizcJla, cu Avi-
2ella , que paíTa por Pombciro, caminha aprcílada-

mente por baixo de varias pontes muito boas, e fi-

nalmente vay Tepultarfe no mar por entre a Villu de
Conde , e Azurara. O Padre Varconcellos , como
traduélor de Duarte Nunes , o faz erradamente, co-

mo elle, nafcer junto de Guimarães, como bem re-

para Fr. Leaõ de Santo Thomaz. (i) Em algumas
partes corre com tanta doqura , e fuavidade

, que
obrigou a cantar delle Manoel de Faria: (i)

De donde ouvindo eflava o fom divino ,

^ue faz correndo o Ave cryftallino.

Todas as terras, por onde eíle rio paíTa, e vay re-

gando, faõ deliciofas , e ellc abundante de barbos
muy grandes , e íaboroíiílimos.

f2 jívíz. He huma ribeira, que naícc acima de
Monforte, epaffando pela Villa de Fronteira, e ou-
tras terras, em que recebe vários riachos, com que
fe engroíTa, chega à Villa de Aviz onde adquire o
nome, e paíTa por huma ponte de boa fr.brica , até

ir acabar ao Tejo incorporado com o Sorraga , e

Divor.

f 5 Aziho. Com forças medianas difcorre pelos

limites da Villa deChacim ,fcte léguas de Mcncorvo.
Principia no Lugar de Podenfe, termo de Bragan-
ça, e depois de caminhar quaíi fctc léguas , vay in-

troduziríe no rio Sabor por cima da ponte de Re-
mendes , limite da Villa de Caítro-Vicente.

f4 Baça. Efte rio, juntando-fe com outro cha-

mado Coa, nafce da parte Oriental de Alcobaça, e
'

fa-

[i] Fr. Leaó, Benedfdlin. Luíiran. tom. 2. p.if. Mooarq. Lui1t.liv.14;

cap./, [xj Far. Font. de Agauip, part-^t. Eglog. 4.
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fazendo volta para o Occidente , rega por grande
cípaço os fertiliíTimos campos de Mayorca , e Ab-
badia, até que junto da Villa da Pederneira fe mer-
gulha no Oceano.

ff Balocas. Ribeira, que fc mete no rio Alva.

f5 BMfemaõ. Em diílancia de quatro legueis da
Cidade de Lamego nafce eile rio na ferra da Rola,
mas elle o naÕ parece j porque tanto que pó^x cor-

rer, caminha furiofo , rompendo , c lavran-Jo pe-

dras com tal eftrondo, que enfurdcce ainda pelo Ve-
rão, quando leva menos agua. Vay à ponte de La-
mego , atraveífando o íitio da mayor fertilidade, a

que chamaõ da Ribeira , e fe mergulha impetuofo
no Douro juntamente com o Baroza com quem fe

havia communicado. Antigamente lhe chamavaG
Unguio.

f7 Barcarena.. Nafce efta ribeira nos limites de

Bcilas termo de Lisboa , e fertilizando os Lugares
da Agualva, e de Laveiras, aqui fe efcondc no Te-
jo por baixo do Convento da Cartuxa. Faz trabíi-

Jhar com a fua agua no fitio de Barcarena a mngci-
tofa ftbrica da pólvora reedificada no anno de iyi9
pelo HoUandez António Cremer.

f8 Baroza. Nafce efte rio de dous principios:

hum he no monte de S. Joaõ de Tarouca, e nafce

muy bravo, mordendo pedras até a ponte de Mon-
dim

,
que muitas vezes derruba. Mais para baixo

lhe entra outro braço, que nafce em Barcia da Ser-

ra, donJe chega aLazarim à ponte de Baroza. Bai-

xa a'^s campos de Tarouca muito brando, mas com
a aprafivel ferenidade folapa nocivo terras, e cam-
pos muito bons, e o? leva. Unido vay a Ucanha
adornar a nobre ponte da Torre, muy grandiofa, e

adiante lhe entra a ribeira de Salzedas , com que em
fim morre no Douro.

f9 Barroco. Nafce eíle rio na ferra da Arada em
a Beira , e faz?ndo varias voltas , e paíTagens , fe

precipita por entre penhas no efcuro pego do Vou-
raõ
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raõ até ir acabar no Vouga. As fiias rrnrgcns faõ

deliciofas pelas grandes fombras de arvoredos com
que convida aos paíTageiros.

6o Bafegueda^ ou Befadega. Tem o feu narcin:ien-

to eílc rio na ferra Marvana, três léguas di(iante de

Penamacor, onde tem huma ponte de cantaria cora

cinco olhaes. A lua corrente he muy focegada, ex-

cepto no inverno, que corre arrebatada. Cria excel-

lenres trutas, c rega pelas fuás margens viílofcs , e

frefcos arvoredos j e deixando-nos faudades cem as

fuás áreas de ouro , vay niorrer Caílelhano cm o

rio Erga.

6i Beça, He rio do Minho, e nafce em Trás
os Montes i corre fempre arrebatado, e furiofo por
penedia , e por iíTo he infrutífera a fua corrente.

Depois de caminhar féis léguas, fe mete no Tâme-
ga com baílante copia de boas bogas, e trutas,

62. Bs2.dga. Nafce junto da Villa de Ourem j e

correndo mais de légua c meya , vay defcanqar no
rio Naba5 por entre Thomar, e Cinceira.

65 Biturim. Entra no Douro pela Piovincia do
Minho.

(54 BorhokgaÕ. He efte hum celebre olho de

agua, que nafce na Villa de Grândola, e paíTa pela

natural ponte dos Alvados, que fuás mcfmas aguas

formarão galantemente em huma rocha. Mais para

baixo va(3 taõ violentas no firio chamado Diabro-
ria, que fazem moer a hum moinho entre dia, e noi-

te moyo e mevo de trigo. Nefte olho de agua, que
fera do tamanho de huma roda de carro , fe lança

de alto hum homem a pique , e cravando-fe nclle

até os peitos, o impeto das aguas o faz vir pouco a

pouco para cima , até que arremeca com elle na
margem com tanta fúria , como fe fora huma leve

coriiqa. O mefmo faz a qualquer pezado madeiro,
que lhe lancaÕ. Dentro nelle fe ouve eftrondo como
o que faz na coíla o mar bravo. Finalmente vay
morrer no Oceano pela Villa de Sines.

6s Bo'
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6f Botova. O nafcimento deíle rio hc nas ferras

de Albuquerque , e fe augmenta cem as enchentes

do Xévora, que nafcendo ao pé da ferra de S. Ma-i

m:ie , e correndo pelos penhafcos do monte cha-
mado dos Sete, paíTa por S. Jullaõ da Codiccira,

onde recolhe as aguas do Abrilongo. Defta forre

juntos va5 communicarfe com o Guadiana à vifta

da Cidade de BaJajoz. Dsíle rio faz menc^õ Anto-
nino em o feu Itinerário com o nome de Budua.

66 Brefuâs. Na Frcguezia de Santo André, ter-

mo da Villa de Santiago de Cacém, exifle eíia la-

goa que t.m de circuito meya légua , cujo efpecial

púxc
,
que dcUe fe tira em abundância, fe arrenda ro-

dos osannos. Muitas peíToas diílinélas vaõ fazer alli

por divertimento fuás pefcarias. Devemos eíta no«

ticia ao M, R. Padre Fr. Francifco de Oliveira Do-
minicano, que por carta nos communicou.

6j Britciros. Nafce no Minho na Freguezia, e

Coiro de Pedralva, e fenece no Ave. No feu prin-

cipio he pobre, mas enriquecido com varias leva-

das, fc faz rió opulento, cheyo de muitas trutas, e

efcalhos faborofiíTimos.

58 Bugaô. Tem efte rio a fua origem na Fre-

guezia de Santiago de Villa-Châ, termo da Villa da

Barca, e fe mete no Lima arrebatadamente. Todo
o peixe, que nellc fecria, he de admirável gofto.

69 Cahraõ. He hum pequeno regato, que cor-

re pela Freguezia de S. Lourenço , termo da V'"illa

dos Arcos de Valdevez. Com a pouca enchente,
que leva, caminha com arrebatada fúria, e paflan-

do pela ponte de cantaria, a que chamaó do Roda-
Iho, divide as aguas do Lima, onde finaliza. Criaõ-

fe nelle boas trutas
,
porém também naõ lhe faltaõ

fangui fugas.

70 Cíibrella. He ribeira do Alentejo, que nafce

nas Silveiras termo de Montemor. Recolhe as cor-

rentes de outras duas ribeiras chamadas da Safira, e

S. Romaó
, que lhe ficaõ ao Nafcente , e da parte

do
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do Norte fe engrofla com outras duas , e fe mete
no mar com o nome de Mar-atcca. O feu curfo em
partes he furiofo, pelo embaraqo, que lhe fazem as

penedias por onde corre.

71 Cachoeiras. Nafce na Comarca de Alenquer
formado de vários regatos, c vay acabar no Tejo
entre a Villa nova da Rainha, eaCaftanheira. Tem
duas pontes huma de páo, outra de pedra no Lugar
do Carregado.

•^2. Cadaval. He ribeira
,
que fertiliza as hortas

no termiO da Villa do Sardoal, e fe mete no Tejo.

75 CaUo. Cone pela Villa de Monte alegre na

Província Tranfraontana
,
provendo de peixe os feus

habitadores.

74 Cambas. He pequeno rio
,
que entra no Zê-

zere.

y^ Campanhaõ. Entra no Douro.
75 Campilhas. Entra no rio Sadaõ muy corpu-

lento em Alvalade.

77 Cand. Faz delle mençaõ Macedo, (i)

j^ Canal. He ribeira da ferra de Ofla , donde
procede, e enriquece a ribeira de Terá.

7P Canha. Rega efta ribeira os valles , e os cam-
pos de Montemor o novo, efefubmette a duas pon-
tes, huma chamada de Alcacere , e outra de Évo-
ra , e fenece no Tejo. A efla ribeira foy parar o
corpo da gloriofa Virgem , e Martyr Santa Quité-
ria, da qual a lanqaraõ os bárbaros com huma mó
de moinho ao pefcoqo pelos annos 300 pouco mais,
ou menos depois de Chriílo , cujo corpo fendo acha-
do pelos Chriftáos , o foraó occultar em huma co-
va no fitio de Monturado, para baixo de hum mon-
te, onde eftá huma Ermida da invocaqaô deS.Chrif-
tova5 } mas até agora ellú taó occulto , que ninguém
tem dado com elle. Nos fins de Julho de 1738 cor-

reo a noticia que hum tal Manoel da Coíla Pedrei-

Tom.I.Part.I. P ro.

[i] Macedo nas Flor. de Hefpanh. cap. 2. excel. 2.
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ro, natural da mefma Villa, achara muito por aca-

fo a mó, com que a Santa foy lanqada no mefmo
rio. Tinha de diâmetro dous palmos , e de altura

féis djdos, e era de pedra branca com falpicos pre-

tos •, mas niõ le aíTentou cm coufa certa. Veneraõ-
fe hoje três imagens de Santa Quitéria na Província

do Alentejo. Huma em Montemor o novo na Igre-

ja de S. Joaõ de Deos : outra na Ermida de S. Chrif-

tovaõ j e outra cm a nova igreja dos Monges das

Covas no Altar collateral da parte da Epiftola, col-

locada no anno de i/fp.
8o Carbuncas ^ ou Cabruncas. Nafce na ferra de

Freixedas do Bifpado de Leiria. DiíFunde-fe até a

Villa de Pombal, onde adiante com o Danqos ca-

minha a Soure, e vay finalizar no Mondego.
8i Carcedo. Faz menqaõ defte vio Macedo na5

Flores de Hefpanha , fem dizer onde nafce , ou por
onde corre.

8i Carãeira. Nafce eíla ribeira das vinhas de
Beja, e correndo de Norte a Sul, depois de pafiar

pela ponte de hum arco , expira no Guadiana em a

Freguezia de Santa Catharina de Quintos, termo da
mefma Cidade de Beja.

83 Carnide. He huma ribeira que nafce no ter-

mo de Leiria , e vay bufcar oLouriçal, onde tem
huma ponte, e depois de andar féis léguas, vay mor-
rer no Mondego por cima da barra da Figueira.

84 Caflelâos. Nafce no Lugar de Cadraco, que
fica no Concelho de Guardaõ , e correndo por en-

tre montes, epenhafcos, vem a formar orioCrins,

que fe mete no Mondego.

8f Cávado , a quem os Romanos chamavaÔ Ce-*

lando^ e Ptolomeu appellida Cavus. Nafce nas Af-
turias, conforme alguns, ou na Serra doGerez, fe-

gundo outros j e precipitando-fe ao Valle para re-

ceber outras ribeiras , efpccialmente o chamado Ho"
mem^ cerca , e põem cm Peninfula as mefmas ter-

ras, por onde paífa huma légua de Braga. Rega
com



com Tuas aguas frigidifllmas as Villas de Prado, on-

de tem ponrc j o% muros de Barcellos , onde tem
outra formofa ponte , e vay acabar no mar por en-

tre Faõ , e Erpofende \ e de Faõ ate a barra dá hu-

ma voUa para o Norte quaíi do feitio de hum C , e

neíla volta quebra5 muito fua força as marés. Ve-
jaõ os curiofos as perguntas, e refpoftas

,
que acer-

ca deite rio fez o Reverendo Padre Argote. (i)
Pefcaõ-fc nelle rio muitos falmões, relhos, e outra

variedade de peixe , e Tc achaõ também nelle ame-
thyílos, jacinchos , e cryílaesmuy finos. Entre todas

as pontes por onde fe deixa vadear, he muy famofa,

e magnifica a que exiíte na Freguezia de S. Thomé
de P.rozelo j pois coníla de doze arcos de cantaria,

obra Romana ; e por aqui fazia tranfito huma das

vias militares que fahiaõ de Braga para Aftorga.

85 Cd-vay. Eftc rio pafla pelo termo de Caftel-

lobranco naô muy diílante da Igreja de NoíTa Se-
nhora de Mercolcs.

87 Caya. Nafce em Caftella na ferra de S. Ma-
mede junto do monte chamado dos Sete , termo da
Villa de Marvaô j e correndo pelo meyo dos foutos

da Villa de Alegrete, e perto de Arronches , vem
feparar Campo- Mayor da Cidade de Elvas, e paílà

pela celebrada ponte de Caya antes de entrar no
Guadiana próximo a Badajoz. He efta ribeira muy
conhecida

,
porque fobre a ponte

, que alli fe le-

vanta, fe coítuma fazer a entrega das Peflbas Reaes
de Portugal, e Caftella, que por cafamento mudaõ
de Reino : affim o vimos em ip de Janeiro de 1729
nas Reaes entregas das Sereniflimas Princezas do
Brafil , e das Afturias.

88 Cayde. He hum ribeiro , que nafce no mon-
te de Santo António perto da Vila de Guimarães, e
fe mete no Celho.

^9 Ceife. Ribeira, que corre pela Freguezia de
P ii San-

£ij Argot. nas Memor. do Arcebilpado de Braga tom. 2. pag.S6>-.
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Santa Margarida do termo da Villa de Proenqa a

velha.

90 Cellinho. DefJe o Lugar do Reboto junto a
Guimarães corre coin oCelho, e fe efconde no Lu-
gar dos Sumes , e torna a furgir no Lugar de Ser-
cedelo para fe intrometter com o Ave.

pi Celano. O mefmo que o Cávado.

S>2. Celho. Tem feu nafcimento na fonte de S.Tor-
cato perto de Guimarães , e conduzido com o aug-
mento de outros riachos , vay paíTando triunfante pe-

los arcos de diverfas pontes, a da Madre de Deos, a

dcCaneiros, a do Miradouro, a do Soeiro, e fe vay
efconder no rio Ave por baixo da ponte de Servas,
confervanio fempre o mefmo nome. No Lugar de

Penouqos deraô as aguas deíle rio de beber ás Tro-
pas Portuguezas , e Caftelhanas

,
que fe acharaÕ na

batalha da Veiga das Favas.

P5 Ceiça. Ribeira, que entra no Nabaô , e naC-

ce no termo da Villa das Pias.

P4 Cerdeira. Ribeira, que corre pela Villa de
Coja, e entra no Alva.

pf Ceras ^ antigamente Ceres. Entra no NabaÔ.
p5 Cértoma. Nafce no Couto da VacariíTa per-

ío do BuíTaco , e vay acabar no Agadaó muy fo-

berbo. As fuás aguas antigamente eraô peffimas :

depois que tiveraC a felicidade de beber delias San-

ta Ifabel, ficarão com tal virtude , que até os ga-

dos que alli bebem, fa5 as fuás carnes de melhor fa-

bor que os de outra parte, (i)

97 Ceira. Rega as Villas de Gocs, e Cerpins,

fertilizando feus campos, e enriquecendo feus mo-
radores de grãos de ouro , que fuás correntes levaÕ.

p8 Chança. Efta ribeira fica diftante meya lé-

gua da Villa de Ficalho , e divide por eíta parte o

jioíTo Reino do de Caílella.

ç<) Chinches. Corre ao Norte da Cidade de El-
vas

[i] Cardofo Diccion. Geogr. tom. i. pag. 6i 3.
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vas por hum amcniíllmo valle povoado de rrefquiíTi-

mo arvoredo, hortas , c porriíires , c repartindo os

ircntes de NcíTa Senhora da Graça, e do Cíiílello.

Viílo efte rio da Cidade, faz huma agradável perf-

pcébiva.

100 Chikiros. Nafce cíle rio na lagoa de Mal-
veira, Lugar da Freguezia de Alcainca , teimo da

Villa de Cintra j e difcorrendo pelas margens do
monte Malhamartello

,
paíTa por baixo da efírada

Real de Mafra , onde fe augmenta com os riachos

Sexeira , e Pinheiro , que lhe daô forcas para cor-

tar com mayor efficacia o alto monte chamado de
Moncharro. Depois entra pelas terras da Freguezia
da Igreja nova , e paíTa pelos Lugares de Moinhos,
Granja, Lage, e Farello, onde recebe as aguas do
ribeiro Bocco da banda do Sul, e da mcfma parte re-

colhe outro, que nafce na fonte de Danços. Daqui
vay caminhando até o moinho das Peras pardas , on-
de fe lhe introduzem as correntes do rio Mouraõ,
e as do Almargem do Bifpo. AUi faz hum falto, de
cujo impulfo fcrmaO as aguas hum profundo peco,
que eílá fempre provido de muito , e bom peixe i

e metendo- fe pelas Freguezias de Chileiros, e Car-
voeira, vay até à Igreja de NoíTa Senhora do Por-
to occultarfe no mar. Tem efte rio mais de quatro

léguas de comprido, em cujadiftancia fertiliza boas
terras

,
que todas fe fabiicaõ. Da Mouxeira para

baixo vay banhando dcliciofas planícies cheias de

muitas vinhas, que fó a Freguezia da Carvoeira di-

zima hum anno por outro trezentas pipas de vinho.

Criaõ-fe nelle muitos bordallos, mugens, e fataqas,

que entraõ pela foz, quando fe rompe com as cheias.

loi Chouchou. He ribeira, que banha a Villa de

Serpa.

lOi Coa. No Reino temos dous rios defte no-
me : hum, que corre junto de Alcobaça, e que fe

preza de dar nome à dita Villa -, outro
,
que nafce

na ferra de Xalma, porçaõ da da Gata, e entra em
noí-
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noíTo Reino por Folgoíinho. Outros lhe daõ o naf-

ci mento miis perto de AlF>iyates , e concordaõ em
fc meter no Douro çm Villa nova de Fofcoa. Os Ro-
míinos lhe chamavaõ Cuda , e aos povos ,

por cujas

terras paíTava, dava5 o nome de Cudanos, e Tranf-
cudanos. As aguas deíle rio faõ boas para tingir

lás, e caldear ferro-, porém peíTiraas para fe beber,
porque caufaó melancolia, c dores de cabeça.

105 Cobres. Nafce efta ribeira pouco abaixo de
Caílro- Verde , e unindo-fe com o Terges, fe va5
incorporar ambos com o Guadiana, onde perdem o
nome.

104 Corgo. Nafce perto da Villapouca, difcor-

re pelos limites de Villa-Real, e vay fepultarfe no
Douro abaixo deCanellas, c Poyares. Os Romanos
lhe chamavaõ Corrugo,

lof Corona. Em diftancia de huma légua de

Grândola corre efte rio pelas raizes da ferra dos Al-

gares, e ferve de linha diviforia dos termos de Grân-
dola , e Alvalade.

106 Coura. Corre eíle rio de Nafcente para o
Poente , e cerca juntamente com o Minho a Villa

de Caminha , e fe metem no mar ambos , formando
duas barras, e a ilha Infoa.

107 Criz. He hum rio compoílo de muitas ri-

beiras, o qual paíTando pela Villa de Santa Comba
Daõ, fe mete no Mondego.

108 Daõ. Nafce na ferra de Carapito pela par-

te do Sul, ficando'lhe dâ parte do Norte a ferra da

Eílrella-, e danio volta ao Poente, vay ao Caílello

de Penalva com fúria baílante. Faz as extremas dos

Bifpados de Vifeu , e Coimbra pelas terras do Con-
celho de Befteiros , e por baixo da Villa de Santa

Comba Daõ, a que dá o nome, fe mete no Mon-
dego.

109 Dãnços. Tem fua origem junto da Igreja de

NoíTajíSenhora da Eftrella por cima da Redinha, Bif-

pado de Coimbra. Miftura-fe com o Mondego.
iio Da»
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no Davim. Tem feu nafcimento na ferra, que
fica para a parte do Sul da Villa de Grândola, e cor-

re do Poente para o Nafcente j e junto da Villa,

atraveíTa huma formofa várzea de vinhas , e muitas
arvores de fruta

,
que fazem deliciofa vifta , dando

por aqui paíTagcm ícbre ponte de pedra para o Al-
garve , e Campo de Ourique.

III Degebe , ou Odigebe. Nafce efte rio na her-

dade do PaíTb, Freguezia de S. Bento do Mato do
Alentejo. AtraveíTaõ-no trcs pontes em outros tan-

tos braços no caminho de Eílremoz. Tem outra

ponte por onde paíTaó os que vaõ de Monte de tri-

go , termo de Portel, para a Villa do Redondo. No
Veraó corre pouco , e conferva a agua fó em alguns
pegos, ou poqos, por cuja caufa os Mouros lhe de-

raô o nome que tem , que na fua lingua íignifica

foíTo , ou cifterna. (i)

111 Dejle. Nafce acima de Braga huma légua
pouco mais , ou menos para a parte do Nafccnte:
rega os arrebaldes de Braga : tem huma ponte de
pouca fabrica , e logo adiante fe ajunta com o Ave.
Antigamente fe chamava AUfte.

115 Diabroria. He huma lagoa, que ha no termo
da Villa de Grândola por baixo do olho de agua
chamado Borbolegaõ , de que já falíamos , a qual fe

forma de huma corrente de agua , que fe defpenha de
huma altifiima rocha; e fem já mais ter diminuição
em tempo algum , nem fe lhe achar fundo , cria

muitos fafios , eirozes, e outras caftas de peixes, que
fe pefcaõ à cana. Chama- fe efta lagoa Diabroria por
caufa de hum moinho que alli ha , o qual m,oe en-

tre dia, e noite dous moyos e meyo de pau. (2)

114 Douro. Conforme as melhores informações
nafce efte grande rio nas montanhas de Cantábria

junto à Cidade de Soria , cujos povos antigamente
eraõ

fi] FonfecaEvor.glor p.Sp.fin. [2] Corograf. Port. tom.j.p.jj^.

Eluteau tom.i.doSuplem ao Vocab, p.3 if.
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eraô chamidos Duraços. Surte de huma portentofa

lagoi) e defcendo por alcantiladas penedias, difcor-

rc pelo Reino de Lciõ , onde fe lhe agregaô o Pi-

fucrga , Carrion , e Tormes. Com efte augmento
chega aCjamora, e daqui fe introduz em Portugal,
paíTando primeiro por Miranda , e Freixo. Logo
defce ao Porto , e recolhe os rios Coa , Tua , Pi-

nheiro, Barroza, Tâmega, Ferreira, Soufa, e ou-

tros, até ir lancarfe no mar em S. Joau da Foz. He
taõ grande a mageflade defte rio, que qumdo nelle

fe introduzem as aguas dos outros, pofto que opu-
lentos, naó fazem demonílracaõ alguma na fua en-

trada.

iif Em Portugal he dos que naõ admittem
ponte, porque fempre corre precipitado , e por if-

ío nunca lha puderaõ fazer. Só nas Caldas abaixo

de Lamego, onde chamaS os Piares, eílaõ fínaes de

arcos de ponte , e por naõ fe poderem profeguir,

deixarão a empreza. Fertiliza muito as terras, por

onde corre , com frutos de todo o género muy ex-

cellentes. Pefca5-fe nclle grande numero defaveis,

clampreas, que na Primavera fahem do mar, e def-

ovaô pelo rio acima vinte léguas até S. Joaó da Pef-

qucira, onde no meyo eftá hum fragofo cachaõ ,
que

embaraça a paflagem para diante. Em tempo de An-
dré de Refende intentou o Defembargador Marti-

nho de Figueredo deíimpedir efte precipicio , c fa-

zer navegável o Douro mais para cima ; porém en-

controu taes contratempos , e refiftencia na inveja

dos homens , mais duros que o mefrao rochedo , que
fe deixou da empreza comeqada.

1 15 Tem fama de trazer áreas de ouro , e de fa-

£to ha peíToas, que no lugar, onde o Tua entra no
Douro, va5 alli gandaiar, enaõ debalde, como af-

firma o grande Argote. (i) O Doutor Francifco da

Fonfeca Henriques , fallando deíte rio, diz, que as

fuás

[i] Argot, ai! Antigaid.di Cbancellar. de Braga pag.ao.
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Aias aguas tem virtude deobftruente, porque paflaõ

por muita tamargueira, e alTim íaó utcis para osopi-

lados do baqo. Também fe arHrma
, que a vifta das

fuás aguas caufa melancolia, e dores de cabeça.

117 E/Ja^ ou E/ga. Corre direito ao Sul, e paf-

fa por entre Valverde-, e Caftello das Eljas. Divide

por dez léguas Portugal de Caltella , e fe difFunde

CO Tejo entre Rofmaninhal, c Alcântara.

118 Enfejiíi. Pequeno ribeiro, que dcíagua no
Minho.

119 Enguias. Corre eíla ribeira por hum Lugar
do íeu nome , que fica no termo da Villa de Bel-

monte,
120 Enxarrama ^ ou Xarrama , nafcc do ribeiro

do Lourcdo , e íe junta depois com o da Lage per-

to do Convento do Efpinheiro de Évora. Tem letc

pontes pequenas , e huma grande. A primeira da

Cidade para o Efpinheiro : a fegunda no caminho
que conduz para Viila Vicofa : a terceira na eftra-

da para Beja ; a quarta da quinta do Sande : a quin-

ta a dos fornos da cai: a fexta a que vay para Por-

tel : a fetima do Louredo: a oitava grande , e fum-
ptuofa , que fica da parte do Norte da Villa do Tor-
rão. Por ella paíTa quem vay para Alcácer do Sal,

e para Alcaqovas, ficando no meyo delia o grande
ribeiro das Banhas. Depois finalmente que defagua

na ribeira do Sado, vay com ella o Enxarrama mc-
tcrfe no rio de Alcácer do Sal.

12,1 Enxurro. Corre perto da Villa da Pedernei-

ra eíte ribeiro, que lhe ferve de grande utilidade.

- Ill Erra. Rega eíla ribeira os campos de Co«
ruche, e nella fe mete a do Odivor.

ii5 Efcura. He huma lagoa aífim chamada, c

Biuy celebre no mais afpero da ferra da Eílrella,

que tem muitos paflos de circuito, e coníla de aguas

trilles ,everdenegras, a que nunca fe lhe achou fun-

do , nem cria coufa alguma. Quando o mar anda

bravo, fe embravece também a agua da lagoa, dan-

Tom.I.Part.I. Q. do
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do bramidos a modo de trovaõ , que fe ouvem dalli

muitas léguas j donde querem dizer os naturaes que
fe communica com o mar, naó obftante eílar delle

muito afFaílado , e ferem doces as fuás aguas j por-
que affirma Joaó Vafeu teremfe lhe achado maftros

de navio. Perto deita lagoa nalcem os celebres rios

Mondego, Zêzere, e Alva.

114 Monf. MarvelUi, que teve a curiofidade de
ver , e obfervar o melhor defte Reino para a fua

Hiíloria natural que intentava compor, efcreve nas

fuás Memorias , (i) que fubindo , e penetrando a

altura deíla ferra, e fazendo lançar dentro da lagoa

Efcura hum moço atado com huma corda, obferva-

ra eíle
,
que tendo andado cento e cincocnta paíTos,

fentira que as aguas puxav'a5 fortemente por ellej

donde fe póJe inferir, que as aguas
,
que alíi formaõ

aquelle lago, tem alguma abertura, ou voragem por
onde defaguaõ impetuofamente.

I2f EfporaÕ. Nafce na Povoa da Margem da

parte do Sul do Concelho de Guardaõ , e fe mete
310 Criz.

iz6 Fervença. Banha a Cidade de Braganqa.

12,7 Figueiró. He ribeira, que fe diffunde pela

Villa de Niza, e nafce na ferra de Portalegre.

128 Filvida. Corre pelo Concelho de Sever, e
faz parte dadivifaõ dosBifpados de Vifeu, e Coim-
bra.

129 Folques, He huma ribeira de Arganil , que
entra no Alva.

130 Freixiandas. Difcorre por Alvayazere.

151 Freixo. AtraveíTa efte grande ribeiro a ma-
ta da Bardeira da Villa do Vimieiro. PaíTa por en-

tre Selmes, e Cuba, Aldeãs no termo de Beja. Cor-
re fempre por penedias , de que procede criar íin-

gulares bordalos.

152 Frefno. Mantém , e fertiliza efte rio a Cida-

de

[i] Mem, iníir.tom. i.pag. ao<f.'
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de de Miranda, a quem cerca pela parte do Occi-
dente, e onde he recebido em ponte de pedra lavra-

da. Ha aqui próxima huma fonte , cuja agua vem
por arcos conduzida do Lugar de V^^illarinho.

133 Fulias. DefiJgua no Minho.
1 54 Gafaria. Entra no Douro.

I5f Garcia menino. He hum celebre pego, cu-
jas aguas enriquecem o rio Sadaõ , e onde fe acha
em todo o anno muito peixe, efpecialmente as no-
meadas tainhas de boca vermelha.

1 36 Germunde. Entra no Douro.

1 37 Gobe. Entra no Guadiana da parte de Por-
tugal.

138 Grefôes. D. Francifco Manoel cuida que he
oCclando, que nós appropriamos ao Cávado. Veja-
fe o Padre Poyares no Diccionario pag. 347.

139 Gogim. Faz eíle rio com fuás aguas, que
banhaõ a F'reguezia do Salvador de Sub^dira , Co-
marca de Viana, augmentar grandemente o rio Vez,
com o qual fe incorpora.

140 Guadiana. Nafce quatro léguas de Montiel
cm huma lagoa chamada Roidera na terra de Alham-
bra } e fumindo-fc junto de Argamanfilha , refurge

dalli fete léguas perto de Daimiel, onde chamaõ os

olhos do Guadiana j e correndo do Oriente para Po-
ente , entra em Eftremadura. Chegando a Meda-
Ihim , muda feu curfo para Meyo dia ate chegar
huma légua antes de Merida, donde torna ao Poen-
te, banhando ftus muros , e os do Caftello de Lo-
bon, e Cidade de Badajoz , a huma légua da qual,

e duas da Cidade de Elvas , divide os termos de am-
bas por huma parte, e o rio Caya por outra.

141 O nome próprio antigo de Guadiana foy

JÍn/i^ derivado, conforme a opinião de alguns , de
Sic-ano, que dizem fer Rcy de Hefpanha i porém,
íegundo Samuel Bocharto, (i) he palavra Syriaca,

Qii a

[i j Bochart. Geogiaf. Sacr.liy. i.cap, jf.



i24 Mappã de FortiigaL

a qual íignifica ovellia
,
porque nas margens deft»

rio fe apafcentaó grandes rebanhos defle gado. Os
Mouros lhe chamaõ Guad bana

^ que quer dizer cou-
fa, que fe efconde. Entra em fim em Portugal abun-
dante de aguas de outros menores rios ,

que fe lhe

introduzem, e perdem nsUe o nome. Continua feu

Gurfo, dividindo a antiga Betica da Lufitânia, e fe

lança no Oceano Athlantico entre Ayamonte , e

Caííro-Marim.
14Í Enobrecem-no três formofas pontes, a de

Merida, Badajoz, e Olivença. Nefta ponte man-
dou ElRey D. Joaõ II. edificar huma torre de três

fobrados com fuás janellas, e feteiras, que defendiaÔ

a paOa^em do rio. Depois a mandou reedificar El-

Rey D. M.moel, ficanJo huma das mais galhardas,

e formofas pontes de todo o Reino por fua fortale-

za, arquitectura, e fabrica, a qual aflenta fobre os

penhafcos do rio, que naquella parte corre alcanti-

lado fobre dezoito arcos, e tudo he paíTo importan-
tiíTimo para foccorrer Olivenqa , em que os pafia-

geiros pagavaÕ certo direito, que já naÕ permane-
ce. No principio das ultimas guerras de Caftella ^

que acontecerão o anno de 1709 , a arruinarão os Caf-"

telhinos. Fr. Bernardo de Brito na Geografia de
Portugal , fâllando das aguas deíle rio , diz , que
coítumaô fazer negra a farinha do trigo, que com
ellas fe moe. Tem ellas virtude diurética , e deobf-

truente , como nos diz o AquiUgio Medicinal.

145 Herdeiro. Corre eíle rio chegado aos muros
de Guimarães. Traz fua origem da fonte do Bom»
Nome, que eftá no Cafal, que chamaõ d'Entre as-

vinhas , na Freguezia de S. Pedro de Azurey, Tem
huma fó ponte de pedra lavrada , que chamaõ de
Santa Lu7ia, mais mageílofa do que convinha à po-

breza dítsfuas aguas. Vay acabar no rocio de S. La-
zaro ^ aonde ajudando-o outro regato > vaõ ambos^
incorporarfe com o Celho no Lugar do Reboto.

144 Horaem, Tem feu bereo aa íerra do GereZy.
e no
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c no fitio chamado Lamas de homem. Dalli correndo

direito ao Poente precipitado por entre penedias,

vay engroíTando com os cabedaes de outras ribeiras

ate fe defpenhar eílrondofamente na Portela de Ho-
mem i donde voltando a corrente para o Meyo dia

dentro do efpaqo de meya légua, torna a enrique-

cerfe com as aguas de treze rios, com as quaes mui-
to mais poderofo vay defcmbocar no rio Cávado a

huma légua de Braga.

i4f "Jarda. Ribeira bem conhecida no termo de

Lisboa , e na Freguezia de Bellas, por onde corre.

146 Inha. He huma ribeira muy impetuofa, que
corre de altos precipicios , e onde fc criaÕ águias.

Mete-fe no Douro.

147 'Jocete. Mcte-fe no Guadiana.'

148 Ifna. Divide os termos das Villas da Certa,

c Abrantes.

149 'Junqueira, Rio, que defagua na enfeada da

Villa de Sines.

lyo La??ias. A Geografia Blaviana o aflina no
Alentejo.

ifi Lampas. Entra no Guadiana da parte de

Portugal.

ifi Laurede, Também entra no Guadiana da

meíma parte.

if 3 Lavandeiras. Corre pela Villa de Moura, e

faz hum profundo folTo a hum dos feus baluartes, a

que dá nome, e fe mete no Ardila para ir defembo-
car no Guadiana.

if4 Leça. Principia doze léguas acima da foz

do Douro. Outros lhe defcobrem a origem no mon-
te Corva , e concordaõ em que elle depois de dif-

correr pelo termo da Cidade do Porto , fe vay lan-

<;ar no mar em Matozinhos , fazendo aprazíveis òs

campos, por onde pafla. Deíle rio tomou nome o
Morteiro de Leça, da Ordem deS.Joaõ de Mal-
ta, e foy muy celebrado na lyra do infigne Sá de

Miranda. Ha nelle três pontes de pedra boas , c
graii-
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grandes, em Matozinhos, no Mofteiro de Leça, e

em Alfena. Alguns Authores equivocaõ eíle rio com
o Gelando, efpecialmente Manoel de Faria, e ain-

da com o Lethes , chegando a dizer naô fó na Eu-

ropa Portugueza tom. 3. p. ^. cap.7. mas na Fonte

de Aganippe part. 2. Poema 8.

El Leça ,
que por bondo , y frefco valle

Corriendo con focugo grave
,

'y hlando

Occupa angoíla , y tortuofa ca lie
.

Con los nombres de Lethes , y Celajido j

Pêro fi dei Qlvido fe appellida
,

^uien una vez le vê , jd mas le olvida.

Equlvocaqao, em que também cahio Refende, co-

mo bem notau Joaô Salgado de Araújo, e o incan-

favel Académico D. Jeronymo Contador de Argotc

na Geografia de Braga.

iff Lena. Nafce perto da Villa de Porto de

Mós, e caminhando até Leiria, fe incorpora com
o Lis, e ambos fe va5 efconder no Oceano.

if5 Lima. He rio de grande fama. Nafcc nas

Aílurias , conforme Eílrabo , vem por Galiza paf-

far a Portugal pela ponte da Barca, e Ponte de Li-

ma até ir fazer foz própria em Viana. Pefcaõ-fe nel-

le , além de outros peixes , os grandes falmôes, c

folhos. Fr. Bernardo de Brito (i) deduz o nome
deíle rio da terra , onde nafce

, que he Limia em
Galiza, a qual fe chama aíTim por caufa dos mui-

tos lamarões, e lagoas ,
que tem, chamadas em Gre-

go Lymnas , e em Latim Lymum , donde fe derivou

oLimi em Portuguez.

if7 Pomponio Mella, e Hermoláo Bárbaro di-

zem, que fe chamou Belion^ e depois Lethes, AíTim

cantou o mellifluo Bernardes na Èglog. 7.

'Junto do Lima claro , e frefco rio
,

^e Lethes fe chamou antigamente,

A

£1] Brlt. Moaarq. Lufit. U7. 2(Cap.4..
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A caufa deíle nome Lethes
, que fígnifica efqueci-

mcnco, foy pela fabida defavenqa, que entre fi ti-

veraó os Celtas, e os Turdulos nas paíTagens das

fuás margens , chegando a alterarle em forma , que
matarão leu General, de cujo deliólo envergonhada
a gente , determinarão logo aufentarfe , impondo
ao rio hum nome de èfquecimento

,
para que ficafle

tlefvanecida , e fepultada a memoria de femelhante
infulto.

if8 Affim permaneceo eíle nome cxpreíTivo do
fucceíTo , e próprio ao idioma dos Turdujos. Vieraõ
depois os Gregos, e os Latinos , e perdida já a no-

ticia do vocábulo, mas naÕ do acontecimento, que
por tradição perleverava , fe contentarão de lhe

chamar rio Lethes. De tudo vimos a concluir con-

tra a perfuafaõ vulgar
, que ainda que o noflb

rio Lima fofle em algum tempo chamado Lethes
,

nem por iflo tem dependência com o Lethes fabu-

lofo dos antigos, de que fallaõ os Authores abai-

xo } (i) porque efle nome Lethes fe acha impof-

to a outros rios illuílres , como diz Clnudiano : (z)

c todos os rios, que tem adquirido femelhante no-

me, he porque houve nelles motivos , ainda que
incógnitos, de efpecial èfquecimento, e taes faõ os

oue íinala Eítrabo (5) em Macedónia, e em Cân-
dia, fem que por cfte principio haja dependência,

que faca perverter o certo com o fabulofo.

ifp Porém fe nos argumentarem com ocafo dos

Romanos referido por Lúcio Floro
, (4) que che-

gando às prayas defte rio, repugnarão atraveflallo,

crendo que fe efqueceriaõ das fuás pátrias, porque
eftavaõ pcrfuadidos era elle o verdadeiro Lethes

\

refpondemos, que efte conceito era fútil, e aerio 5

pois Junio Bruto , Proconful ,
que os governava,

pa-
l^i—i^—»—i^——

'

——«»^— i^B>_».S>H

[ij Virgil.Iivj.^aeld. Silio Itálico liv.i. LaélancioFirmianolib. 7.

c. 11. deDiv.Ioílit. ôcalii. [1] Claudian. liv. 2. deRaptu Proferpínae

y*^^^? [3] Strab.tíb. Io. e líf. [4.] Lúcio Flor. liv. 2. cap. 17.
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para lhes ofFufcar o pânico terror, que os furpren-

dia, paíTouTe da outra parte do Lima , e de lá re-

citou muitas coufas particulares de Roma, para que
viflem fer falfo que aquelle rio fazia efquecer

, pois

elle atravcíTando-o , fe lembrara do feu Paiz, e dos
fucceíTos anteriores : e como adverte Adaõ Ruper-
to, commentando Lúcio Floro, toda aquella repu-

gnância dos Saldados nafceo da infâmia do nome,
que lhes oíferecia o rio , e naõ de caufa, que nelle

houveíTe para produzir o efquecimento j no que tam-
bém fe conforma ífacio Voífio , commentando a

Mella pag. iip. contra cujo parecer, mas fem fun-

damento , eftá o famofo Caramuel , que no Prologo
do feu Filippe Prudente , fallando do Lima , attribuc

às fuás aguas ferem nocivas à memoria , e que da-

qui fe occaíionara a fabula. O certo he , que efte

rio corre com tal brandura, que naõ fó parece que
corre efquecido de correr, mas que faz efquecer os

olhos, que o vem , de que o vi item correr alguma
hora, como galantemente diíTe D. Francifco Manoel
em huma das fuás cartas, e o imitou noífo infígne

Botelho, e o Padre Reys. (i)

i5o Liria. He ribeira de Caftellobranco.

i5i Lis. Nafce no termo de Leiria no Lugar
das Cortes , que fica huma légua diftantc da Cida*
de. Rodea-lhe o Caílello, e deixando a Cidade , e
o Caílello à ma5 efquerda , vay dobrando contra a
Norte, onde eílaõ os arrebaldes da Cidade, até fe

ajuntar com o rio Lena.
i5i Líxofa. Nafce eíla ribeira na ferra de Sj

Mamede, donde vem circulando pelo efpaço de hu-
ma légua ametade dos pomares de Portalegre , fa-

zendo trabalhar os feus moinhos , e lagares. Toma
o nome de Lixofa, porque paíTa por huma quinta
aílím chamada. Dahi a duas léguas entra pelo Cra-

to,
^^^^iBHBnBi 9w^^i«HHiaaam WMM^^BH^^M a^M^a^HWMHMM««»« «^^HiavaMMiaai*^^^^^^

[i] Botelh.no 7. do Alfonfoeíl.

3

X. Reys emaNotaii4..daEpiíloi;
ad Jametem.
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to, onde tem ponte de nove arcos , e fe lhe ajun-

taõ os ribeiros de Linhares, e Xocanal. No fim de

quatro léguas paíTa pela Villa de Seda, onde toma
cite nome ; e caminhando trcs kguas fe incorpora

com as ribeiras da Fronteira, e Sârrazola para entrar

cm Aviz mais opulento. Todas citas correntes quan-

do chcgaõ à cerca dos Freires, fazem hum grande

pego, a que chamaõ do Barco, edahi por diante fi-

ca lendo huma fó ribeira com o nome de Aviz. Fi-

nalmente entra no Tejo com o nome de Sorraya de-

pois de ter enriquecido as fuás margens com abun-

dância de peixes, efpecialmente de laveis ,
que no

inez de Mayo fe mataó à efpada.

163 Lobos. Ribeira
,
que nafce na ferra do Lu-

gar de Bornes , termo de Bragança j e tendo cami-

nhado três léguas, entra no rio Tua junto a Miran-

della.

164 Loufaõ. He huma ribeira no termo da Vil-

la de Thomar da parte do Meyo dia, que rega hu-
ma formofa, e amena planície.

i5f Locla. He hum pequeno regato, que pada
pelo meyo da Villa de Amarante.

166 Lucefece. Nafce na ferra d'Oíra , e corren-

do junto da Villa de Tcrena da parte do Norte,
fertilizando o Alandroal, e Redondo, fe vay meter
no Guadiana.

167 Macau. Nafce perto da ferra chamada Tei-
xeira, e entra no Douro.

168 Marateca. He huma das grandes ribeiras do
Alentejo naõ muito longe da Agualva. Por ella fe

paíTa para a Moita.

169 Marcabron. Serve efta ribeira de feparar os

termos de Villa Alva, e o de Villa de Frades. Por
outra parte divide os limites de Beja dos de V^^illa

Ruiva, e Alvito: mete-fe no de Odivellas, que vay
parar ao Sado.

170 Mamei. Difcorre pelo lado meridional da
Villa de Vouga.

Tom.LParc.L R 171 Men-
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171 Mendo- Marques. No termo de Arrayolos, e

no íicio da Freguezia de S. Gregório corre eíta ri-

beira.

17Í Mente ^ ou Rabaçal. He rio, que nafcc per-

to de Pentes, Lugar de Galiza, e rega o termo da

Villa de Monforte, donde caminha para o Tua, no
qual fe mergulha junto ao Lugar de Chellas em Mi-
ranJella depois de caminhar doze léguas. Pefcaó-fc

nelle boas trutas.

173 Mercê. He huma ribeira , que nafce junto
do Lugar de Vai de Prados, termo de Braganqaj e

correndo perto da Villa de Cortiços, paíTa por hu-
ma ponte de dous arcos

, para fe ir incorporar com
o Tua.

174 Minho. Para diante do Lima três léguas ao

Norte corre o Minho quaíi taô opulento como o

Douro. Eftrabo lhe dá o nome áeBenís. Nafce per-

to da Cidade de Lugo, e caminhando o efpaqo de

trinta e féis léguas, rega em Portugal as Villas de

Melgíqo, Monqaõ, Valenqa, Cerveira, evem fe-

necer no mar entre a Cidade de Tuy, e a Villa de

Caminha. Dizem que o chamarfe Minho he por cau-

fa da cor, que as fuás aguas recebem do fundo, que
tiraõ hum pouco a vermelho : outros o attribuem

ao vermelhão , que nafce nelle j porém Joaõ Salga-

do na Hydrografia defte rio diz, que fe deriva da

fonte Minhaõ, onde nafce, quatro léguas ao Norte
de Lugo. Fallaõ deíle rio os Authores abaixo alie-

gados, (i)

i7f Mondego. Tem fua origem na íerra da Ef-

trella 3 e difcorrendo pela Cidade de Coimbra, lhe

communicaô fuás aguas fecundidade, e recreyo nos

cam»

[l] Pliniolib.3J.cap.7 Vitruviolib. y.cap.ç. Strab.lib j.PomponJ

Mella lib.3 ,cap. i . Bochart. tom z.p.6 26. Nicol. de Santa Maria na Chroo;

dos Coneg. Regrant. liv. 6. cap. i . Maced. Poema Olifip. cant. 2. eft. 8o3

Joaõ Salgad. nos SucceíTMilitar. p.40. D. Francifc. Xavier da Garm»
noThcatro de Hefpanh. tom. i.p. 76. Argot. Mcm. deBrag. p. \of. e

nas Antiguid. da Cbancel. de lirag. p.32. c outros, que deixo de allegarj
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campos, e nos bofquesi e depois de banhar todo o
terreno , e paíTar pela famofa , e formofa ponte

,

vay concluir leu curfo , e formar o porto de Buar-
cos. Da ferenidade do feu progrcíTo fe lembrou Ca-
mões, quando cantou: (i)

Vaõ as ferenas aguas

Do Mondego defcendo ,

E manfamente até o mar naÕ paraÕ,

Falia o Poeta de quando elle corre no tempo do Ef-
tio i porque no Inverno fe precipita furiofo , cau-

fando muitos eílragos , e ruinas j donde Vafco Mou-
linho veyo a dizer : (i)

Mondego no Verão fereno , e hrandoy

Turvo no Inverno , bravo , e dijfoluto.

yV lá onde na foz ,
que vay bufcando 9

Paga de fuás aguas o tributo, (3)

175 Montijo. He rio da Villa de Aldea-Gallega.
Naíce cm hum bom porto, huma légua antes que fc

fepulte no mar: he muy efpacofo, e navegável qua-

íi com todo o vento : com baixamar efpraya , mas
nem por iíTo ( fe for precifo ) dcixaráõ a toda a ho-

ra de receber os feus canaes com fcguranqa as em-
barcaqões, que vaó de Lisboa.

177 Mós, He huma pequena ribeira, que corre

perto da Villa de Mós. Caminha quatro Icguas an-

tes de fe meter no Douro : hum quarto de légua

afaftado da Villa tem ponte de três arcos.

178 Murtigaõ. Ribeira, que paíla junto ao Con-
vento da Tomina.

179 NabaÕ, antigamente chamado A^í^-y^ de'Jufí'-

cofo. (4) Corre efte venturofo rio pela Villa deTho-
mar; e damos-lhe o nome de venturofo, naó lo por-

R ii que

[1] Cain.Canc.4. [1] Moui1nh.cant3.cft.38. do African. [3] Ve«
jft-fe aMonarq.Lufitan. p. 4.. 117.4. cap. 18. Joaõ Salgad. SuccelT. Milit.

p.106. Corograf. Portug.tom.i.pag.z, [4] Brftnd.naMonarq.LulU&n.

Uv. 9. cap.zj.
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que deu fama, e no;ne à infigne Cidade de Naban-
cia , qae efteve aqui fundada , e foy regada com
fuás aguas , mas porque ellas tiveraõ a fagrada pre-

rogativa de conduzirem até Santarém o bemavcntu-»
rado corpo da glorioía Santa Iria, que junto delias.

martyrizou o cruel Banaó por ordem de Britaldo,

filho do Governador de Nabancia ; donde Fr. Joaô
Félix diíTe: (i)

• Pracipitat Naban^ Irenes Virginis oUm^
^ui Jacra marenti corpora vexit aqua.

Nafce elle na fonte do Agroal junto da foz da ri-

beira das Piasj e entrando com arrogância pela Vil-

la dentro deThomar, e pela ponte da Granja, fahe

por outra
,
que fica para o Sul , chamada das Fer-

rarias 5 e engroílado com outros riachos, fe occul-

ta no Zêzere para entrarem ambos no Tejo junto à
Villa de Punhete.

180 Neiva. Eftc rio fahe das montanhas de A-
voim , e vem fertilizando os campos da Ponte da

Barca, e Ponte de Lima; e depois de fe fujeitar a

quatro pontes , entra no mar Oceano pela foz ,
que

naô difta muito de Viana. Duarte Nunes diz, (2)

que efte rio fe mete no Cávado
,
para ambos entra-

rem no mar entre Faõ, c Efpofendcj porém outros

(5) emendaó efta equivocaqaõ com a noticia mais

certa, que temos expendido ; porque as duas po-
voações de Faô , e Efpofcnde ficaõ para a parte do
Norte muito mais adiante, donde o rio defemboca.

181 Niza. Cerca por hum lado a Villa de feu

nome , e nafce na ferra de Portalegre.

182 Noeimé. Nafce junto da Guarda com dous

braqos : hum delles na fonte Dorna, que corre ao

Poente , vira para o Norte , e depois continua ao
Naf.

> »

. [1] Fr. Joaô Fel. na Ifagoge pag. 3 f. [i] Duart. Nnn. Defcripç. de

Port. [ j] Araújo SucceíT. Milit. liv. i . cap. x. Bcaedidia. Lufit, tom. zj

p.109.
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Nafcente 5 o outro principia no Lugar de Porcas

pela parte do Sul , e le mete no rio Coa por baixo

d:i iMiuzella : he ainformaqaó
,
que nos dá Joaó Sal-

gado de Araújo pag, 108.

185 Olvidos. No termo defta Villa eftá a celebre

lagoa, que tem de Norte a Sul huma légua de com-
prido, de Nafcente a Poente três quartos de légua,
deforte que faz a forma de huma Cruz com os bia-

<jos de mar que humas vezes fe lhe communica, e

outras naõ. Serve de pc a efta Cruz a barra a que
chamaó Foz, a qual com os ventos Ncrtes fe entu-

pe tanto de área, que divide o mar da meima bgoa.
Nella entraô três rios , dous pelo Sul , e hum pelo

Nafcente : os dous faõ os que paíTaó pelo arrabalde

de Óbidos , e pelo lugar da Amoreira , cnde cha-

maó Aboboriz : o terceiro vem das C?.ldas.

184 Quando efta lagoa eftá communicavel cem
o mar, he fértil de toda a qualidade de peixe > pef-

cando-fe nella muitas douradas , robalos , folhos,

tainhas, fafios j e até excellente marifco, deoftras,

amejoas, berbigões, e admiráveis camarões j de cu-

ja fertilidade fe utilifaõ as duas Villas de Óbidos, c

Caldas, e mais terras circumvifinhas j tomando to-

dos o deleitavel divertimento de fazerem alli repe-

tidos lanços } e juntando-fe às vezes na lagoa mais
de vinte bateiras para efle eífeito.

i8f No fitio a que chamaó da Cabana, memo-
ravtl na5 fó pela Ermida da Senhora do Bom Succcf-

fo, de niuitadevoqaõ; mas pelo ameno, e deliciofo

do lugar povoado de grande arvoredo, o Senhor
Rey D. Joa5 IV. teve o gofto de jantar alli , co-

mo confta de hum padraõ aberto em lamina de pe-

dra, que diz: O Sereniffímo ^ e feliz Reftauraàor defl&

Reino ElRey D. Joaõ IF. jantou nejia Cabana: <í 14 ^^

Setembro de i(54f foy feita. Em outro padraó eftá

outro letreiro, que diz aflim ; O Magnânimo Monarcck

D. "Joaõ /^. , e 05 SereniJTmos Infantes D. yíntonic^ e

JD, Manoeljantarão neJia Cabana aos 14 de Abril de lyi^,

i8<5 Acha-
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\%6 Acha-fe no meyo deíle bofqiie hiima mefa
de pedra lavrada, íimplesmente inteiriqa

,
que cem

duas varas e meya de comprido , e vara meya de

largo : por ambos os lados ha dous bancos também
de pedra do mefmo comprimento, e nas cabeceiras

outros dous. Defronte da mefa corre huma fonte

de cinco bicas de agua perenne, que faz o lugar

mais aprazivel. Aqui fe divertirão na caqa dosgulei-

rões , e ades em Outubro de 1761 o Fideliíllmo D.
Jofeph r. coma Rainha NoíTa Senhora, o Serenif-

íimo infante D. Pedro, a SereniíTima Princeza , e

mais PeíToas Reaes com a mayor parte da Corte.

187 Ocreza. He huma ribeira, que corre junto

da Villa de Sarzedas.

188 Odemira, Banha Villa nova de Mil fontes

no Algarve, c apouco efpaço fe mete no mar.

189 Odiége. Fórma-fe de duas ribeiras nas Fre-

guezias de S. BriíTos, termo de Montemor o novo,
e deS.Scballiaõ daGeíleira, termo de Évora. Tem
ponte, e paflada ella, fe vê no alto de hum oiteiro

da parte do Sul a milagrofa fonte da Senhora da Ef-

peranqa das Alcaqovas , de que fallaó o Santuário

Mariano tom. 6. pag. 510. e o Diccionario Geográfico de

Cardofo tom. i. pag. 145.
ipo Odivelas. Nafce na ferra de Portel , e vay

regar a Villa de Alvito. Tem duas pontes , huma
da banda do Sul no caminho que faz o correio dcf-

ta Villa para Beja, donde difta cinco léguas: outra

em Villa Ruiva na eftrada por onde fe vay defta

Villa para Évora: eíla ponte foy fabrica dos Roma-
nos, por fer traníito da via militar de Évora para

Beja. Para diante da Aldeã de Alfundaõ fepara o

termo de Beja do Torraõ , e incorporado com a ri-

beira do Marcabron, vay morrer ao Sado.

i<)i^^Odivor. Fertiliza pela parte do Norte os

campos da Villa das Águias ; e difcorrendo pelo ter-

mo de Arrayolos , tem na Freguezia de Santa An-
ua duas pontes , e dá movimento a fetc moinhos.

Ef-
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Efta ribeira he a mefma que a de Arrayolos.

ipi Olivença. PaíTa efta ribeira pelo termo da

Villa de icu nome. Alguns dizem
,
que naice nas

ferras de Salvaterra, outros na de Salva Lcon j mas
femrre concluem

,
que tem fua origem emCaflella,

cujas correntes fazem apartar aquelle Reino do nof-

ÍLO : mete-fe no Guadiana.

IP3 Olho de Pedralva. He huma pequena ribei-

ra, que niífce de huma fonte no Lugar de Pedralva,
termo da Villa de S. Lourenço do Bairro, Bifpado
de Coimbra.

IP4 Orãos. He hum dos rios, que banhaõ a Vil-

la de Soure, e vem da Villa de Pombal para fe me-
ter no Mondego.

ipf Paiva. Nafce efte rio em o fitio de NoíTa
Senhora da Lapa j e chegando à Frcguezia de S.

Martinho do Gafanhaõ, divide o Bifpado de Lame-
go do de Vifcu : depois correndo até o Caftello de
Paiva, perde o nome , entrando no Douro cancado
deter andado doze léguas. Efcreve delle Jorge Car-
dofo, (i) donde tirou o que diz a Corografia Por-
tugueza. (2)

196 Palhas. He hum rio, que corre porVillar-

Mayor , conforme vemos no Mappa de Joaõ Bau-
tifta Lavanha.

ip7 Paul. Rio, que entra no Zêzere.

ip8 Píg^' Ribeira, que corre perto da Villa de
Pinhel , e defagua no Coa.

ipp Pedonde. Nafce em Arouca abundante de
goftofas hmpreas, c acaba no Douro.

200 Pêra. He rio menor que o Zêzere onde fe

embebe j cerca a Villa de Pedrógão , e utiliza a de
Figueiró com a copia de feu peixe. Defte rio fe

lembra Camões. (5)
201 Pera-manca. Tem feu nafciroento nas vinhas

de
I 111 I ^1 I iiii I I

[i] Cardoí. Agiolog, Lufitan.tom. j.p, 573, [z] Cofta , Corograf,

Portug. tom.j.p.iôo. [3] Cam.Can5.1z.eft. z^
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de Évora, e corre junto da cerca dos Capuchos de

Valverde, e fe mete noOdiege depois de paíTar por

huma ponte.

201 Pernes. Eíla famofa ribeira deu o nome, ou
o tomou do Lugar, que fica no termo de Alcane-

de : he abundante de agua , e aííim a communica
por muitos moinhos , que anima , e a muitas hor-

tas , e pomarag
, que fertiliza. A agua da levada,

que corre mais junto da ponte, dizem, que por in-

terceíTaõ de hum Bifpo, que por alli pafTara , lhe

inftuidio virtude para farar toda a caíla de chagas.

Cria bom peixe , e defagua no Tejo.

20 ; Pias. Dá efta fertiliffima ribeira nome a hu-
ma Villa , e nafce em hum lago junto da Ermida de
S. Marcos dentro da quinta chamada da Figueira de
huns formofos olhos de agua j e coíleando a ferra de

Monchite, fe mete no Nabaó , fertilizando em tal

forma as terras
, por onde corre

, que lhes faz du-
plicar dentro de hum anno todo o género de frutos.

204 PiodaÕ. Corta pelo meyo o Concelho de Wi"
de de Foz de Piodaõ, e entra no Alva.

20f Pipa. Rega pela parte do Norte a Villa da
Arruda.

20(5 Pifco. Pela parte do Oriente da Villa de
Langroiva corre efte rio, que fertiliza feus campos
de pa5, azeite, e frutas.

207 Ponful. De tal forma cerca a Villa de Ida-

nha a velha, que a reduz aPeninfula. Em diftancia

de huma légua para o Nafcsnte de Caftellobranco
tem ponte.

208 Pontega. PaíTa pelas Freguezias de S. Gre-
gório , e NoíTa Senhora da Confolaçaõ , termo de

Arrayolos, e fe mete no Odivor.
2op Quarteira. Efte rio he do Algarve, e corre

junto SI Faro.

210 Rabaçal. He o mefmo que o rio Mente.

211 Ramalhofo. Ribeiro
, que paíTa pela Villa

de S. Vicente, e feu termo.
2.1 1 Re:



Dos R!os , <^c. 157

112. Regalvo. Defagua na enfcada da Villa de Si-

nes.

21 5 Rezes. Ribeira do termo do Sardoal.

, 214 Riba-PinheL Nafce perto da Igreja deNof-
fa Senhora da Lagoa : começa fua corrente pelo

termo da Guarda encaminhado ao Sul : pafla ao ter-

mo dcjarmelo direito ao Naíccnte, e torna a vol-

tar para o Norte por entre Jarmejo , e Caftello-

Mendo. Vay à ponte de Pinhel, e huma légua adi-

ante entra no Coa.
21 f Ribeira de Freixas, He hum pequeno rio,

que corre meya légua diítante da Villa de Trancozo.
2i5 Ribeira dos Gallegos. Corre pelo termo da

Villa de Vinhaes , e junto da Freguezia de Santa Ce-
cília dos Gafares, onde Te pefcaG muitas, e boas tru-

tas.

217 Ribeira da Murta, No termo de Alvaiázere

difcorre ella ribeira pela Freguezia de S. Pedro do
Rego , e divide efte termo do da Villa das Pias.

218 Rio das Maçãs. He huma ribeira, que cor-

re junto á Villa de Collares.

2ip Rio Mourinho. PaíTa pelo termo de Monte-
mor o Novo, e por junto do Convento dosReligio-
fos Pauliftas, que os provê de grandes pardelhas.

220 Rio Tinto. Corre huma legua diftante do
Porto. Chama fe tinto, porque quando foy a geral

deftruiqaõ de Hefpanha , matarão os Cidadãos do
Porto tantos Mouros, que o Tangue chegou a tin-

gir a agua. (r) Mete-fe no Douro.
221 S. Romaõ. Nafce na Freguezia de S. Mar-

tinho das Amoreiras, termo de Ourique. Corre pe-

las Villas de Alvalade , Garvaõ , c termo de Pa-
noyas , até defaguar no porto delRey , termo da
Villa de Alcácer do Sal.

222 Sabor Nafce por cima do Lugar de Rabal

,

que fica na raya de Galiza , mas he termo de Bra-
Tom.LPart.L S gan-

[i] Beaediítia. Lufitan. tom. 2. p. i^d,



í } ? Mctppa de Portugal.

ganqa , donde diíla duas léguas. Difcorrc femprc
por altas , e alcantiladas penedias, até chegar aos
confins da Villa de Caílro Vicente j e depois de ter

andado dezafeis léguas , e obedecer a cinco pontes,

algumas decantaria, e de perfeita arquiteólura, com
orgulho defagua no Douro.

215 Sacavém. Efte rio , que difcorre pelo Lu-^

gar de feu nome duas léguas diílante de Lisboa,
defembica no Tejo, e faz huma profundififima foz,

na qual podem entrar os mayores navios defte por-

to 5 e ficando quafi ao Norte da Cidade, volta con-

tra o Noroefte, navegando-fe até a Mealhada, eda
fua ribeira fe Icvantaõ huns montes , que a cultura

tem feito aprazíveis , os quaes fe vaõ cftendenda
com huma larga voka contra o Poente , levanda

fempre ao pé hum fundo valle aberto por muitas

partes com regatos, que por elle correm. Por or-

dem dclRey D. Joaó V. fe reformou abarca da paf-

fagem dcilc rio pela admirável idéa do noflb infigne

^aquiniíla Bento de Moura , com grande commo-
didade para os paíTageiros.

224 SadaÕ^ ou Sado. O nafcimento defte rio foy

Ignorado por Duarte Nunes na Defcripcaó de Por*
tugaí i porém Joaõ Salgado de Araújo diz , que nafce

nas faldas da ferra de Monchique junto à Villa de
Almodovar, e pafiando por Ourique, recebe as ri«

beiras de Aivados , Gracido , Ferrarias, Campi-
Ihas, Figueira, Roxo, e Garcia menino , onde faz

hum grande lago, e mais para diante outro, que cha-

maô de Santa Margarida , até que copiofo vay aca-

bar em Setúbal. André de Refendc ignorando-lhc

também o princípio, e dando-lhe o nome de Calli-

pode, que o tirou de Ptolomeu, diz que depois de
íe ajuntarem as torrentes do Enxarrama, Santa De-
tenqa , e Odívellas acima de Porto de Rey , hc que
fe comeqa a chamar Sadoj nome que ufurpa pela

demora que faz no erteiro de Alcacere, antigamcn-
íe Salaciaj e por naô viver muito tempo foberbo,

e
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c defv^necido com tanto roubo, morre dahi a pou-
co em Setúbal , formando-lhe huma grande foz, e

bahia. He navegável e(te rio por doze léguas até

Porto de Rey j e as terras por onde paíTa, adorna-'

das de muitas fontes, e arvoredos, ficaô férteis, e

ç cheias de nuta para correfponJercm abundantes na
breve produccaõ dos feus frutos.

. iif Safrins. Corre em diftancia de meya légua

da V^illa de Ferreira , e a provê de bordalos tau bons,
que fe mandaó dar aos doentes.

ii6 Sarmenha. He huma ribeira, que difta áo
rio Douro duas léguas, enafce nas raizes daíerra do
Maraõ.

227 Sarrazola. Caudalofa ribeira, que banha Bc-
navilla, huma légua diftante de Aviz.

218 Seda. Nafce cila ribeira nas ferras de Por-
talegie, e rega a Viila, a que dá o nome.

2ip Sertima. Rio, que corre peio termo da Vil*

la de S. Lourenço do Bairro , e que fe augmenta
com muitos ribeiros, que fercilizaO o melmo termo.

230 Sequa. Divide, ou corta pelo meyp a Ci-

dade de T..vira, o qual nafcendo do fertaó , faz ef*

te tranfito por huma boa ponte de fete arcos.

231 Sever ^ ou Severa. Tem fua origem na fer-

ra de S. Mamede no Alentejo, e com as fontes, que
(i defpenhaO das ferras de S, Braz, c Portalegre, fc

faz copiofo. Delta forte correndo pela ViUa deOu-
guela

,
pagi feu tributo ao Tejo junto a Villa Ve-

lha, onde fe pefcaõasmais excellentes trutas. O Pa-

dre Poyares no Diccionario Geográfico lhe dá o fim

no Guadiana à vilta de Badajoz.

232 Silveira. Pequena ribeira, que fc defpenhí

da ferra d'Oíra da banda do Sul.

233 Sizandro. Pi mcipia a defcubrirfe na Sapata-

ria de huma fonte chamada Sizandro, e vem cercar

Torres- Vedras , que para mayor commodidade fc

atraveíTa com cinco pontes.

234 Sobrena. He huma ribeira do Alentejo, que

S ii naf-
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nafce entre Viana, c Villa nova da Baronia, a qual

regando os feus pomares, fe mete em Odivellas.

z]f Sorraya. He huma ribeira , que pela parte

do Sul banha a Villa de Erra.

135 Sor. He huma caudalofa ribeira
,
que ba-

nha a Villa da Ponte de Sor pela banda do Oriente,

e fe mete no Tejo ao pé de Coruche. Os Romanos
fundarão aqui huma grandiíTima ponte, para porel-

la fazerem a eftrada de Santarém para Merida.

237 Sordo. Na Freguezia de Santa Eulália da

Comieira do Concelho de Penaguião eorre eíle rio

da parte do Norte •, e paíTando pelo Lugar de Rel-
vas, fe vay efconder no Corgo.

258 Sozeis. Difta efta ribeira duas léguas de E-
vora no caminho de Beja, e fe recolhe no Enxarra-

ma.
239 Soufa. Nafce junto à Igreja de Moura en-

tre o Mofteiro de Pombeiro, e o de Cramosj e da-

qui defcendo a fertilizar todas as terras , a que vay
dando nome por efpaço de oito léguas , vay acabar
no Douro defronte do Lugar de Arnelas , duas lé-

guas acima do Porto.

240 Soberbo. Deixou efte rio de fer Távora por
fer Soberbo, depois que o ultimo Marquez daquel-

je titulo Francifco de Aflíiz padeceo no cães de Bel-

lem 315 de Janeiro de i/fP a injuriofa morte pela

conjuração em que entrou contra o FideliíTimo D.
Jofeph L E porque naó correffe mais com o nome
de Távora, cujo appellido recebia, tanto que fazia

alto na venda do Cepo, daquelle dia por diante fe

mandou chamar o rio Sobeibo. Origina-fe elle de
huma fonte chamada dejoaõ Duraô perto de Tran-
cofo, e do Mofteiro de S. Francifco. Augmentado
com outros pequenos rios alcança nome > e cami-
nhando para o Norte at^* a ponte do Abbade, divi-

de os dous Bifpados de Vifeu , e Lamego. Avifta
Sernancelhe, e o Mofteiro da Ribeira

, que he de
Freiras de Santa Ciara, e cora ponte de nwdeira fe

vay
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vay indo direito Nornordefte aoVilkr, e por pon-
te de pedra fe diíFunde a Fonte Arcada j e voltando

outra vez para o Norte, marcha por entre Pare-

des, e Caftello de Cabriz até dcTcer ao Moíltiro de

S. Pedro das Águias. Eftende-fe a Efpinhofa , e vay

bulcar íua ponte de pedra, onde he chamado o Po-
qo do fumo. Viíita a Villa de Távora, e o Lugar
deTaboaço, e daqui caminha para o Douro, (i)

241 Sul. Rega a Villa de S. Pedro do Sul , a que
deu nome , c confente vadcarfe com duas pentes de

pedra, que mandou fazer o Infante D. Luiz ,
que

foy Senhor do Concelho de Lafões.

241 Tâmega. He dos principaes rios do Reino,
Nafce em Galiza junto da ferra do Larouco na fon-

te, a que chamaõ Tâmega, de que herdou o nome.
Atravefla grande parte do Minho de Norte a Sul,

até que entra pela Villa de Chaves por huma ex-
cellcnte ponte feita pelos naturaes da Villa em tem-
po

, que governava o Imperador Trajano , como
confta do letreiro

,
que fe lê cfculpido em hum pi-

lar delia, o qual tranfcreve Grutero, e Argote, (2)

e vem a fer :

IMP. C^S. NERVtE.
TRAIANO. AUG. GER.
DACICO. PONT. MAX.

TRIB. POT. CONS. V. P. P.

AC^UIFLAVIENSES
PONTEM LAPIDEUM.

D. S. F. C.

Quer dizer : Imperatori defarr Nerva Trajano Au*
gujlo Germânico Dacico Pontifici Máximo Tribunitia Po*
tejlatis Confuli quinto Faíri Pátria jíquijíavienfes Poft'

tem lapideum de fuo fieri curaruni.

l_ ^43 Q
c^ [i] JoaôSalgad. SucceíT. Milit.p.108. Cardof.AgioIog.Lufit tom i.

f)'.7i4 Santiiar. Marian. tom. 3 p 171. [ i] Grutcr p. 162. n 4. Argof.;

Bzs Anti^. da Chancel. de Biag, p. 108. c Joaó deUarr, na Deíaipç. do
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243 O Doutor Joiõ de Barros infere, que efta

ponce devia ler feita antccedentemenre ác madeira,

porque a infcripcaõ diz : Puntem lapideum^ e como
aquelh eílrada era rnnv freq-ientada d is Romanos
para Brjigi, mandiraõ fabric.dla de pedra. O certo

he, que efta ponte tem já dezafeis feculos de dura-

qaó , e he toda de cantaria muy forte com noven-

ta e tre> paíTos de comprido, vinte e fcis de largo,

e trinta c dous de alto.

244 PaíTaeíte rio pela Villa deCanavezes, ede
Amarante, onJe tem outra ponte feita, e ordenada

pelo gloriofo S. Gonçalo. Chegando em fim à Vil-

la de Entre ambos os rios, fe mete no Douro, (e\s.

léguas pouco mais , ou menos acima do Porto ; c

duas léguas para baixo de Amarante ha outra ponte

de cantaria nobre fobre o mefmo rio , à qual cha-

maõ de Canivezes, que mandou fazer a Rainha D.
Mafalda, filha delRey D. Sancho I. Tem mais a

ponte de Gavez muy alta com cinco arcos. Chama-
is de Gavez, porque o Arquiteíbo que a fabricou,

aíTim fe chamava. Gonfta de hum monumento, on-
de jaz o feu corpo ,

que he no fim da ponte , em
que felem as letras da Era, em que fe acabou de fa-

zer, que foy pelos annos de Chrifto izz6. Ha mais

a ponte de Mondim , que parece mais moJerna do
que as outras ; e porque o rio he neíla parte fundo

,

fe vay damnificando pouco a pouco.

24f No anno de iiop aconteceo nefte rio hum
admirável prodígio, que referem a Monarquia, e a

Benedifbina Lufitana , (O e foy dividirem-fe fuás

aguas pelo mez de Dezembro para darem paíTagem

ao fagrado corpo do gloriofo S. Giraldo, ea toda a

mais gente, que o acompanhava, quando lhe foraõ

dar fepultura na Cidade de Braga.

245 Taveira. He ribeira ,
que banha as Villas da

Bem-

[i] Brani na Monarq. LuCit, Hv.S.cap. 27. Benedidlin. Luílt.tom.2.;

pag. 299.^
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Bempoíla da Beira , c de Caílcllo-Novo , e entra

no Ponfiil.

247 teclo. Nafce em Caria , onde chamaó Gran-
ja do Tedo. Recebe o ribeiro de Leomil , avifla a

Villa de Nagoza, e vay ao Douío por baixo de San-

to Adrião.

248 T^eja. Provê eiU ribeira de peixe a Villa de
Nomaô.

24P Tejo. Entre Efcritcres Gregos , e Latines
foy iempre muy celebrado o Tejo, e por ifio alguns
lhes dau a primazia entre os rrais rios do Reino.
Kalce nas ferras de Molina junto da Cidade de Cu-
cnca : outros o fazem natural de Mancha de Ara-
gão : outros das ferras de Albarracin ; e difccrren-

do pelo Reino de Caíteila a nova , e Provincia da
Eílrcmadura Caílelhana , rega os povos de Zurita,
Aranjuez, Toledo, Talavera de la Rcyna, Alma-
raz, e Alcântara, em cujo progreíTo recebe as cor-
rentes de muitos rios, principalmente o Henaies,
Xarrama, Mançanares, e Guadarrama ; e com cen-
to e vinte léguas de jornada vem por Santarém def-

cancar em Lisboa, fazendo na melhor Cidade o me-
lhor porto do mundo : e fe a vulgar fama dos anti-

gos
,
que lhe attribuia áreas de ouro

,
(i) nos ferve

lómente hoje de admiração, e nau de experiência,

jfica femelhante falta bem íupprida com os avanços
das copiofas riquezas, que todos os anncs lhe cltaõ

entrando pela lua famofa barra nas opulentas frotas

do Brafil.

2j-o E quando nem iíTo fora, bailava para efti^

macaó , e riqueza encerrar em íi o preciofíífmo

thefouro do gloriofo corpo de Santa Iria, fepultado

debaixo de fuás aguas defronte de Santarém, Duas
vezes foy vilto milagrolamente : a primeira, quan-
do o tio da Santa , chamado Celio, com a mayor

par-

[1] Canil. JiivcD. EftaçOjOvid. coutros apudMacedo nasFlor.dtf

Hefpanh. cap. 4. cxcel. x.
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parte do povo de Nabancia , aflim Eccleíiaílicos,

como fecukres, o foraõ ver por permiíTaõ deDeos,
fazendo com que fe reparaíTem as aguas , e Celio

chegou a abrir o íepulchro , e tirar da Santa parte

de feus cabellos , e pedaços da tuaica : a legunda
no antio 152,4 pela Rainha Santa If^bel, e Ell^ey

D. Diniz, em cuja occafiaõ fe abrirão também as

aguas para dar paHagem à Santa Rainha, e tempo a

fe fazer hum padraó de pedra, que indica o fitio do
fepulchro, (i) que o Senado de Santarém mandou
aperfeiçoar no anno de 1644. ^^ Tejo eícrevem os

Auchores abaixo allegados. (2)

2ft Temifólas. Nafce em Lumiares, e pela Vil-

la de Armamar fe vay direito ao Douro.

2f2 Terá. Tem feu nafcimento na ferra d'Oíra

niquella parte
,
que olha para Eftremoz , e corre

junto da Villa de Pavia: tem ponte , por onde fc

vay para Aviz, e paga feu tributo ao Guadiana.

2f 5 Terena. Eíla ribeira he a mefma que a Lu-
cefece: dá nome a huma Villa, e mete-fe no Gua-
diana.

2f4 Tmhella. Nas ferras de Carrezedo de Mon-
te-Negro, termo da Villa de Chaves, tem eíle rio

o feu berço. Fertiliza a Villa de Murça de Panoya,
e depois de caminhar oito léguas vay defaguar no
Tua.

2ff Tourões. Eíla ribeira nafce perto do Lugar
de S. PeJro do Rio Seco, termo da Villa de Al-

meida; e vindo feparando o Reino de Leaõ, entra

no Águeda abaixo de Efcarigo.

2^5 IrancaÕ. He huma ribeira no termo deLif-
boa,

[i] Vafconcell.Híftor. deSantar. part.i.li^.i.cap.ij. [z] Plia.li\r4.'

cap.4a.8c lib. gj.cip. 3. Melilib.^.cap. i.Ludo-'ic. Nua. Hifpan. illuf»

trat. tom. 3 cap. j^. Rodrií. dos Siat tíiftor, Hifpan. part. i. cip. 3,

Refend.lib.i.dc Aatiquit. Vafconcel. Dsfcr.Luíitaa. p.407. Duarc. Sliin.

Defcr. dePortug. p. ;j. Micaláo de Oli^eir. Graad.de Lisb.p. ii. Joaô

Silgad. SucccíT Milit. p. 1 7r. D.Francifc, Xavier de Gàrma no Tlicatr. de

Hefp. tom. i.p.68. eoutros muitos.
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boa, que paíTando pelo Milharado , Sapataria, c

Jiullellas, vem regar, e fertilizar a grande quinta dos

Cónegos Regulares de S. Vicente acima do Tojal,
encrando-lhe pelo meyo delia j e correndo por pe-

nedias furiofo no tempo de Inverno vay bufcar

Unhos para morrer no Tejo j fazendo primeiro tra-

balhar muitas azenhas , e lagares com as fuás cor-

rentes precipitadas.

2f7 Trogalha. Corre entre Sarzedas, e Caftello-

branco, e entra no Tejo.

2f8 Trovella. Fertiliza os Coutos de Correlhá,
c o da Feitofa pouco diftante de Ponte de Lima.

2f9 Tua. Naice em Galiza próximo ao Lugar
de Pias : corre por Mirandella , onde he recebido

em ponte de dezanove arcos de cantaria j e fertili-

zando muitas terras, vay tenecer no Douro no por-

to de Foz-Tua.
260 f^ade. Fertiliza com faborofas trutas o ter*

mo da Villa da Ponte da Barca.

261 Fal de Abrahaõ. Pequena ribeira , que naf-

ce, e defce da ferra d'OíIa da parte do Sul.

252 Fal de Lobos. Ribeira, que pafla por hum
Lugar da Freguezia deBellas, e faz animar muitas

azenhas, e fertilizar muitos pomares.

265 ValdouYo. Corre efta ribeira huma légua dií^

tante da Villa de Ferreira, e a enriquece de grandes

bordalos, e pardelhas.

264 Valia. Diícorre junto da Villa de Mayor-
ga , e com prejuizo de hum formofo campo, que
pelo Inverno padece fuás inundações.

2(5f Varche. Meya légua diftante da Cidade de El-

vas corre efte ribeiro pelo vallc de feu mefmo nome,
25(5 Várzeas. Faz dividir Melgaço de Galiza pe-

la parte do Oriente, e defagua no Minho.

257 Vafcaõ. Corre por Alcoutim , c entra no
Guadiana, feparando o Reino do Algarve de Cam-
po de Ourique.

258 Vez. Banha efte rio primeiramente o Vai
Tom.I.Part.I. T de
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de Poldros , termo da Villa dos Arcos , onde nafce

nas montanhas de Penella j e continuando ftu cami-

nho pelos campos de Valdevez , a que dá nom€
,

Vay logo perdello dahi a huma légua ,
por fe miftu-

rar com o Lima junto de S. Pedro do Souto, pof-

to que já caudalolb com os muitos regatos, que en-

traó nelle.

109 Fellarva, He huma ribeira, que rega o Lu-
gar de Santa Juíta, que fica no termo de Alfande-

ga da Fé, onde defagua a ribeira Alvar.

270 Felariça. Nafce na ferra de Montemel aci-

ma do I^ugar da Burga , termo de Braganqa. Deí-
penha-fe pela ferra até parar em hum valle, a que

dá o nome , e por elle detido o efpaco de féis lé-

guas , fertiliza todo aquellc terreno baftantemente.

Depiis vay pagar o tributo ao Sabor meya légua

acima do Douro.
271 Fereza. No cimo da ferra daGardunha naf-

ce cita ribeira, e vem logo refrefcando o Lugar do
JLourical , que fica no termo da Villa de S. Vicente,

« v?»y aviftar Caftellobranco, paíTando por boa ponte.

272 Videgaò. Paíla efta ribeira naô muy diftante

da Villa de Cabeço de ViàiZ , fertilizando muitas

hortas, e pomares.

275 Vide, Cerca efta ribeira a Villa de Caftella

de Vide.

274 Vizella. Forma- fe de três regatos, que naf-

cem no Concelho de Monte-Longo} e lavando com
fuás aguas a Aldeya de Arricanha, fe miftura com o
Ave, e perdem ambos o nome, mergulhando-fe no
mar pela Villa do Conde. Alguns lhe chamaô Avi-^

Zella, Delle cantou Manoel de Faria; (i)

Corre el Vifeia amado
Progrejfo fonorofo y

O cryflalino parto de una pena ,

jí fer favor de un prado»

zjf UnhaesZ

£»] F&r.Font. de Agauip,part. 3. Gaoj. %,
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tjy Unhaes. Pequeno ribeiro, que pafla pelo pé
da ViUa de Alvares , e fe mete no Zêzere.

ij6 Foliarça. Nafce e(ta ribeira na Freguezia

de S. BriíTos , termo de Beja , e correndo de Poen-
te a Nafcente, fe mete no Guadiana, paíTando pri-

meiro entre Beja, e Cuba, da qual Jiíta huma lé-

gua.

177 Vouga. AíTinaõ o nafcimento defte rio na
fonte da Senhora da Lapa , ou na ferra de Alcoba.
Daqui vem defcendo ao Mofteiro de S. Bento, que
ha cm Ferreira de Aves, pela parte do Poente j re-

ga muitos Lugares, até que mifturado com os rios

Sul, e Águeda, entra em Aveiro com baftante fo-

berba , fegundo diz Fr. Joaõ Félix na Ifagoge:

Amnihm innumerh , Agathoque fuperbas in aquor

Pifcofo late gurgite Vacca fluit.

Tem huma grandioCa ponte , acabada no anno de

171 3
por ordem do Fidelifllmo Rey D. Joaõ V,

278 Xever , Xevera , Xeverete , e Xola. Saõ ri-

beiras
,
que procedem da ferra de Portalegre.

ZJ9 Xudruro. Ribeiro ,
que nafce na fonte Fre-

ja do Concelho do Guardaõ, c fertiliza muito o Lu-
gar de Janardo.

180 Zachariai. Com efte nnme corre huma ri-

beira pelo termo da Villa de Alfandega da Fé fujei-

ta a huma ponte de quatro arcos , e tem feu nafci-

mento na ferra de Sambade, que outros chamaõ de
Montemcl. Tendo corrido féis léguas , vay acabar

no rio Sabor junto ác* Lugar dos Picões.

181 Zezne. A eíle rio chama Camões caudalo-

fo, e na verdade o he com as enchentes de outros^

que cntraô ntlle. Nafce na ferra da Eftrella fobrc a

Villa de Manteigas pela parte de Levantei e dan-

do volta ao Poente, recebendo vários rios, e ribei-

ros , enfadado da jornada fe vay a Sudoefte , e fç

torna para o Sul receber outros riachos , e dá en-

trada ao Nabaõ , que com o ribeiro da Cortiça , e

T ii re-
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icgatos daqiielles montes fertiliza Tliomar. Na Al-
deã da Maca fc deixa atraveíTar com abarca da Ef-
tcveira : e pela famofa ponte do Cabril

, que faz a

divifaõ dos termos de Pedrógão grande, e peque-
no, Vay finalmente acabar em Punhete , mergu-
Ihando-fe no Tejo com tanto ímpeto , que na dif-

tancia de mil e quinhentos paflos ainda conferva a

merma cor azul , e fabor doce das fuás aguas, como
bem advertem Refende, e outros.

CAPITULO VÍIL

Das Fomes mais notáveis,

I "XT Eíle Capitulo fazemos fó memoria daquel-
" X^ las fontes, que por alguma particularida-

de fe fazem dignas de admiração j pois feria Inten-

tarmos hum quaíl impoíTiv^el querer dar noticia de

todas as que circulaõ por noíTas terras, fendo ver-

dadeiramente innumeraveis. Nós em outra Obra(i)

já referimos algumas, e o Doutor Francifco da Fon^»

feca Henriques em o feu curiofo Aqiúlegio faz mencaõ
de outras. Repetiremos outra vez as mais fíngula-

res, pois que aíTim o pede oaíTumpto, e a ordem,
que feguimos, nomeando primeiramente para mayor
clareza as terras, donde cmanaô, e onde correm.

2 Abrantes. Na diíl.mcia de quatro léguas defta

Villa fobre a ribeira de Sor ha huma fonte , a que
chamaõ da Fedegofa, a qual nafcendo em mineral

de enxofre tcrn qualidades frefcas , e fará muitos
achaques, que peccaó em quentura. E no feu ter-

mo junto da Ermida de nofla Senhora do Tojo ha

outra fonte de taõ excellente agua
,

que a mandão
buf-

£0 RecreajaÔ Pro/eitofa part. i.p.jop. &fec[.
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bufcar para os doentes beber : e accrefcentaó os mo-
radores huma coufa ( diz a Corografia Poriugueza,

que para mim he incrível) evem a fer : que havendo

algumas diíFercnqas fobre quem ha de encher primei-

ro, villvelmente fc diminueaagua na mefmafonte.(i)

5 yíguiar de Sou/a. Na Freguezia de S. Mamede
de Val-Longo ha no mais alto da montanha hum
poqo muy profundo, que de Inverno lecca-fe, e de

Veraõ tem tanta abundância de agua frigidiflíma

,

que ferve na5 fó de regalo à gente , mas também
aos milhos, que com ellu fe regaÕ.

4 Alandroal. A fonte defta Villa he memorável
pela grande copia de agua, que expulfa, a qual di-

2em que fe lhe communica de hum rio fubterraneo.

Formou aqui a natureza huma larga concavidade,

a que os moradores chamaÕ jílgar , em cujo fundo

fe acha hum poqo com bocal feito ao picão, e del-

Ic fahe huma levada de agua muito grande. (2) Nef-
ta mefma Villa, na eílrada ,

que vay para Terena,
ha outra fonte

, que naô corre de Inverno , fenaõ

no Eftio. (3)

f Alcácer do Sal. Na herdade das Praxanas, dif-

tantc duas grandes kguas da Villa , exifte huma fon-

te, cuja agua he bufcada de muitas léguas para re^

médio contra o mal da pedra > e tem as mefmas vir-

tudes da que ha na Villa de Almada.
6 Alcanede. No termo defta Villa, c no Lugar

dos Amiaes debaixo corre huma fonte, que beben-
do da lua agua qualquer peflba

,
que tiver fangui-

fugas na garganta, immediatamente lhas faz cxpel-

lir , e fe comprova com muitas experiências.
' 7 Aljuftrel. Em diftancia de mtya légua defta

Villa, chegado à Ermida de S. Jcaô do Defeito, ha

huma fonte de agua taô azeda, .que ningucm a be-

be , nem ainda os animaes 5 porém tomada c<"mo
nic-

[i] Corograf. Porirug. tom 3. p. ípo. £2] Novaes na Pela ^'

Bifp.de Elv. £3] fonfeca, A..uJe^. p. 1^4.
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medicina, ferve de exeellente vomitório, e boa pa*
ra lanqar fora fezões.

8 Alma4i. Nerta Villa ha huma fonte , cuja

agua tem conhecida virtude para os achaques de pe-

dra, e arcas, (i)

9 Amarante, No campo chamado da Feitoria,

que fica defronte do Convento de S. Gonçalo deíla

Villa , brota huma fonte abundantes aguas
,

que
também tem notória analogia , c femelhante virtu-

de à de Almada.
10 jínçaò. Neíla Villa feacha huma fonte, que

lança de Veraõ agua frigidiiTima , epelo inverno té-

pida. Também por experiência fe tem obfervado,

que a fua agua bebida facilita os partos, e preferva

dos achaques de pedra, c outras enfermidades.

TI Ârmamar. Huma fonte ha no termo deíla

Villa, que tem virtude as fuás aguas para varias en-

fermiiadcs. No fitio , onde nafce , ha muitas pe-

drinhas quadradas femelhantcs àquellas, que vem da
índia , e fe attribue

, que a virtude
, que tem a

agua, fera communicada das pedras.

11 Batalha. Perto deíla Villa ha huma fonte no
Lugar das Brancas, cuja agua com facilidade, e em
breve temno fe tranfmuta em fal.

15 Befleiros. Fica eíle Lugar no termo da Villa

de Anciães, e aqui exiíle huma fonte de agua taõ

delgada, que com ella naô fe póJe fabricar azeite.

14 Braga. Em diílancia de hum quarto de légua

deíla Cidade , na quinta dos Religiofos de Santo
Agoílinho corre de huma fonte agua taõ fria, que
no tempo mais ardente do Veraô mal fe pôde aturar

a maõ dentro delia nem ainda em quanto fe reza hu-
ma Ave Maria 5 e em poucos minutos reduz a vi-

nagre hum frafco de vinho , fe o meterem dentro

delia.

if Bragança. Além de outras fontes, que ha
nef-

[i] Duart, Mun. Defcrip5.de Port.pag. 31. Vafconcell.ib.pag.404.
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nefta Cidade notáveis, ha huma na quinta de Vai
de flores ,

que a íua agua he etiicaciflima para faci-

litar a digcílaõ, e abrir a vontade de comer.

16 Cadima. Ha aqui nefte Lugar, que fica em
diíiancia de Tentúgal duas Icguas , a celebre fonte

chamada Fervença , de que fallaó muitos Authorcs

,

(i) a qual forve quanto lhe deitaô dentro da vora-

gem, que fempre eftá cm continua fervura. A cau-

fa defte fenómeno he
,

porque alli ha alguma oc-

culta catarada , ou precipício , como bem explica

o doutiíTimo Feijó, (i) Também na Freguezia de

S. Mamede, termo de Alcácer do Sal, donde difta

quatro léguas, eítá da parte do Poente hum grande

olho de agua , que corre para o lio Sado , o qual

forve tudo quanto lhe lanqaô dentro: charaaô-lhe a

jínceira,

17 Caldezes. Fica efte Lugar no Concelho da

Povoa de Lanhofo , c tem huma fonte chamada do
yó/íí/, da qual fahem mifturadas com a agua muitas

pedras quadradas , como já difiemos das de Arma-
mar, e que tem a mefma virtude alexifarmaca.

18 Cano. Junto deftaVilla ha huma fonte, a que
chamaó dos Olhos ^ porque em feu nafcimento eílá

fempre a agua fervendo, e tem a particularidade de
converter fua agua facilmente empedra as coufas,

que lhe lanca5 dentro.

ip Cajlello de Vide. Entre a grande quantidade

de fontes ,
que regaô efta Villa, pois paíTaõ de tre-

zentas , ha efpecialmente huma no arrcbalde, que
chamaó da Mealhada , com a excellente virtude de
livrar de dores nefriticas aos que coftumaõ beber da
fua agua : e no termo da Villa de Oiteiro ha outra ,

que dizem ter a propriedade , e natureza do vi-

nho.
20 Co-

£1] Monarq. Liifitan. tom i. liv.i. cap.f. Refeod.lib 2. deAntiqnit.

l)uart. Nim Defcripç. dePorrug. pag. 30. Cofta, Corograf. Porrug,

tom.z, pag. Sf. Caram.nofeu Philipp. Prud. Prcem §.i num. 5. P;inío

l>b«z. cap.103. [i] Feijó, Theatr.Cvitic.toir.p. pag. 43.
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10 Coimhra. Perto defta Cidade, e no meyo da
eflrada poucas léguas antes de chegar a ella , eftá a ce-

lebre fonte de Àlcabedeque huma das mais copiofas,

que ha no Reino, cujo nome lhe deraõ os Mouros
pela fua virtude, pois Alcabedeque na lingua Ára-
be quer dizer Agiaz de Deos. Elles que lhe fabiaõ o
preílimo mais do que nós , a eílimavaó tanto, que
fízeraõ junto delia hum forte para a guardar. Ve-
ja-fe a Corografia Portugueza no tom. i. pag. ^4.

2t Covilhã. Na cerca dosReligiofos de S. Fran-
cifco deíla Villa eftá huma fonte de agua frigidiííi-

ma i c já tem acontecido algumas vezes acharem
convertido em vinagre o vinho, que mandavaÕ aqui.

resfriar.

21 Envendros. Exifte huma fonte no íitio do AI-

pâlhaô , termo defta Villa, cuja agua bebida no lu-

gar em que brota, he ingrata aogofto, mas eftando

em cafa, fe faz de bom fabor. Attribuem os mora-
dores

,
que a caufa de fe viver aqui muito , e com

faude, procede da boa qualidade defta agua.

25 Ervedal. Quaíi chegado à eftrada, que vay
do Ervedal para Benavilla , termo de Aviz , corre

huma fonte, que no mez de Outubro fecca , e vin-

do Marco torna a correr, e dura todo o Eftio, por
mais ardente que feja. Reduz também a pedra quan-

to lhe deitaõ dentro, (i)

24 EJiremoz. A fonte da Lagoa, que ha na her-

dade dos Aléns no termo defta Villa, tem a mefma
analogia que a antecedente, pois fecca-fe de Inver-

no, e corre de Vera5.

2f Ferreirim. Huma légua diftante de Lamego,
na cerca do Convento de Santo António de Ferrei-

rim, ha huma fonte de agua ta5 fria
,
que tambera

converte promptamente o vinho em vinagre.

2.6 Freixeda. Efte Lugar, que fica no termo de

Miranda, comprehende com admiração huma fonte

de

£1] Leic.aasMifcelan. pag. 347,
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de agua muito fria , e taô corrofiva
,
que confome

no elpaqo de meya hora a carne
,
que fe lhe lanqa

dentro, deixando os ofios esburgados.

2.J
Grândola. Da ferra dos Algarves

, que difla

huma légua deíla Villa, manaõ dous olhos de agua
com duas propriedades bem contrarias, fendo ir-

mãs no nafcimento j porque as que fahem para a

parte do Sul, faõ excellentes, eas que correm para

o Norte, naõ ha quem as poíla beber, e por iíTo lhe

chamaô agua azeda. De outro olho de agua, que fa-

he com mayor abundância , fe tem obfervado, que
toda a terra

,
que banha a fua corrente , fica infru-

tifera, deixando também hum fortiflimo gelo, por
onde paíla.

28 Guarda. Por baixo da Cruz da Faya nos li-

mites deita Cidade emana huma fonte de agua fria

com qualidades taô nocivas
,
que paíTaõ a mortífe-

ras.

29 GuardaÕ. Fertilillimo he eíle Concelho de
aguas admiráveis: tal he a fonte da Pipa junto da
Povoa da Longera, a do Lugar das Paredes, a fon-

te das Amexieiras, a chamada das Donas, e outras

de fingular qualidade, que refere a Corografia Por-

tugueza. (i)

30 Guimarães. Afaftado da Villa para o Sul fíct

a milagrofa fonte de S. Gualter, cuja virtude para

varias enfermidades faz attrahir muita gente
,
que

ou bebendo , ou lavandofe em fua agua , experi-

mentaó conhecida melhoria.

51 MarnieUcs. He efte hum Lugar, que fica no
termo da Villa de Lamas de Orelhão , onde exiílc

huma fonte de igual virtude curativa de varias en-

fermidades, que a experiência tem moílrado infal-

livel.

32 MaJfoHco. Junto da Igreja Matriz defte Lu-
gar, que he do termo da Villa de Freixo de Efpa-

Tom.LPart.L U da-
Hl •

[i] Corograf, Portug. tom. 2. pag. 192,
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daclnta, ha huma fonte, a que chamaó do Xido ^ ai

qual principia a correr do mez de Março por dian-i

te: e tem os moradores feito obfervaqaõ, que fe 0|
anno ha de fer fértil , expulfa muy pouca agua j e

quando ha de fer efteril, brota com abundância j c,

defta forma vem a fer hum quaíl reportório para asi

gentes daquelles contornos. '.

3; Monchique. Com a mefma propriedade ha ou-'

tra fonte nefte Lugar, que fica no Algarve, a quaL
em Dezembro totalmente fe fecca. De igual fingu*

laridade fe admira outra em Monforte, meya légua

diftante da Villa , a qual fe fecca no mez de Setem-
bro, e cm Mayo torna a rebentar com grande tor-

rente. Em Monfanto também corre outra com as

mefmas circunílancias do tempo.

34 Olmos. A fonte chamada do Gogo , que fica

no termo deíla Villa, lanqa agua deforma, que faz

íio como clara de ovo, e aíErma-fe ter virtudes me«
dicinaes.

3f OugueUa. Bebem os moradores defta Villa a
agua de huma fonte

, que dizem naó cria coufa vi-

va dentro em íi , fenaõ fomente rãs. Saõ prefenta-

neas para matar fanguifugas , e lombrigas. Se por
acafo, ou inadvertência põem a cozer legumes cora
efta agua, he cfcufado gaílar tempo, porque nun-
ca os coze.

16 Santarém. Nos limites defta Villa, e no Lu-
gar deRio-Mayor ha hum olho de agua falgada féis

léguas diftante do mar.

37 Sardoal. Aqui ha a fonte de Penha , que teoi

a circunftancia denaõ correr, fenaô também de Ve-
rão, e feccarfe pelo Inverno. Tal he a providencia
de Deos.

58 Serra da EJlrella. Emana do íicic chamadí»
Valderoíim huma fonte de agua taô fria , que era

pouco efpaqo de tempo cranfmuta cm vinagre o vi*

nho, quando o querem resfriar.

3P SetiibaL Tem a praça defta Villa huma for-^

flúofa
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fliofa fonte, cuja agua he petrifícantej por iflb o
feu aqueduéto he aberto, para fe defíntupir defem-
baraqadaraente.

1 40 Thowar. Em a Freguezia dos Formiguaes

,

'que he do termo deíla iníigne Viila , e no Lugar da
Qiiebrada rebenta de Inverno huma fonte com al-

guns olhos de agua , pelos quaes fahem alguns ou-
riços de caftanha , naõ havendo dalli a trcs leguif
ícallanheiros.

i 41 Faherde. Soem dia de S. Joaó Bautifta lan-

:<;a agua huma fonte chamada por efte motivo Sari'»

ta, que exiíle nefte Lugar do termo da Villa da
Alfandega da Fe,

41 Finhaes. Affirma-fe que a melhor agua , que
lha na Província de Trás os Montes , he a que exiftc

Tio rocio deita Villa em huma fonte admirável. Por
mais que fe beba delia, ijunca oífende o cftoraago,

e facilita muito a exclufaô de áreas, e pedra. No
Lugar dos Gafares, termo da dita Villa , ha outra

fonte de agua taõ fria, cue metendo-lhe dentro huir

[quarto de carneiro, o come todo fem lhe deixar mais

ique os oíFos j e naó faz damno aos moradores que
delia bebem.

45 Urros, Chamaõ à fonte, que ha nefta Abba-
dia da Comarca da Villa de Moncorvo, a fonte San-

ta, porque dizem que Santo Apollinario a fizera re-

bentar nefte fitío j e muita gente fc aproveita de

fuás aguas para algumas moleftias, ufando delias com
fé : mas naõ coníifte aqui fó a maravilha

,
porque

citando huma légua diftante do Douro, fc commu-
nica de forte com elle, que também fe altera ,

quan-

do elle fe enfoberbece.

44 Com eltas, e outr?s innumeraveis fontes en-

riqueceo a Providencia divina efte noflb terreno

,

encontrando-fe pe'as Provincias do Reino aguas na-

tivas de exquifitas propriedades
,
que fe a alguns dos

Leitores, ou eftranhos, ou forafteiros , fizerem du-

yida 5 oíFerecemos a fé , e credito dos mefmos natu<

U ii raesy
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raes
, que oaffirmaõ, quando a verdade defta (incC"

ra narração naó baile •, pois o noíTo objeíto por
agora naô attende afondar , nem a averiguar os oc-
culros arcanos da natureza , como coufa imprópria
ao intento Geográfico. O Doutor Francifco da Fon-
feca Henriques efcreveo deíle aíTumpto hum livro

^

que mtitulou Jjuilegio Medicinal , a que os curio-

fos podem recorrer.

CAPITULO IX.

Das Caldas,

I T^ A abundância das aguas faudaveis procede

V^ o beneficio dos banhos , ou Caldas, de que
o Reino também goza, de cujo aíTumpto, fuppoíto
efcreveraõ alguns dos noíTos, (i) daremos informa-

rão das mais efpeciaes , por naõ defraudarmos deite

apontamento o noíTo Mappa.
i Alcafache. Huma légua de Vifeu, c no termo

de Azurara nafcem de huma fonte, que eftá chega-
da ao rio Daõ , aguas fulfureas

, que fazem o mef-
ino eífeito com fua virtude medicinal, como asdeS.
Pedro do Sul, ainda transferidas para outras partes

diílantes.

3 Alvor, A fadado quatro léguas defta Villa no
Lugar de Monchique elhaó huns banhos medici-
naes , onde fe foy curar ElRey D. Joaó II. de hu-
ma hydropczia.

4 Anciães. Junto ao Lugar do Pombal , termo
da Villa de Anciães, ha humas Caldas, que nafcem
de huma fonte cm ferra afpera , e as íuas aguas faó

fui-

[r] Jacob deCiflr.Hiftor Medic Fonfec. Aquíleg. Medidn. Cinr,

flfl Polyanth. 8cc. Vafcoacel Deícript.Lufit.p, 4.0Z. Duart.Nua. cap.ii.
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fulfureas ,
que tomadas em banhos fervem para de-

bilidades de nervos, eltupores, vertigens, e outros

achaques defta claíTe : ha occaíióes, em que a ex-

periência tem moílrado baltar ao doente hum fó ba-

nho para farar de todo.

j* Jregos. No Concelho de A regos , Comarca
de Lamego , ha muitas Caldas da mefma natureza

que as referidas.

6 Cajcaes. As Caldas defta Villa eftaõ na quinta

doEftoril junto ao Convento dos Religiolos de San-

to António: nafcem de trcs olhos de agua , e fervem

para paralyzias, rheumatifraos , convulsões, e para

todas as queixas efpurias , e de calor.

7 Chaves. Para achaques frios de nervos faõ ef-

tas as melhores Caldas do Reino. Nafcem entre a

muralha da Praqa , e o rio Tâmega : procedem de

mineraes de enxofre, caparrofa, falitre, e pedra hu-

me. Os Romanos ufavaõ muito delias para as fuás

moleftias.

8 Covilhã. No termo defta Villa , e no Lugar
chamado Unhães da ferra ha Caldas procedidas de

huma fonte de agua fulfurea, prefentanea para acha-

ques frios de juntas, e nervos.

9 Evendros. Debaixo de hum penedo nefta Vil-

la brota hum chorro de agua mais que tépida, a

qual tomada cm banhos tem grande virtude para

achaques frios, e cutâneos.

10 Favayos. Eftaõ no termo defta Villa humas
Caldas

,
que nafcem de mineraes de enxofre, e ufaõ

os naturaes delias para quaesquer moleftias, que pa-

decem, porque para todas encontrão virtude naqucl-

las aguas.

1

1

Gerez. Nefta ferra ha algumas agua? cálidas

,

e fulfureas
, que tem preílimo para achaques frios

de nervos.

12. Guimarães. EftaÕ eftas Caldas na Freguezia
de S. Miguel, diftante huma hgiia da Viila, t fe

compõem das aguas cálidas
j
que nalcenj de ht mai
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fonte por fete olhos : applicaõ-fe a achaques frios.

1
3 Lagiõfa. No areal do rio Da5

,
que corre por

efta Freguezia duas léguas afaftada de Vifeu , fe

acha em qualquer parte delle agua tépida , e fulfu-

rea, tomando muita gente os banhos na abertura de
covas

, que coílumaõ abrir na mefma área , e fa5

admiráveis para frialdades.

14 Leiria. BrotaÕ no rocio deíla Cidade duas

fontes, que parecem huma fó pela uniaõ , e lancaõ

dous tornos de agua differentes
,

porque hum he
frio , outro tépido , e delles fc formaõ as Caldas ,

boas para achaques frios.

if Lisboa. Entre os chafarizes delRey , e dos^

Páos eftaó eftas Caldas , chamadas vulgarmente os

banhos das Alcaçarias : faõ eftas aguas admiráveis

para intemperanças quentes das entranhas , e mais

partes do corpo. A continuação dos enfermos, que
a ellas concorrem fempre , acreditaõ muito o íeu

preftimo.

16 Longroiva , e MonçaB. ParticipaS eftas Vil-

las de fuás Caldas admiráveis para enfermidades frias,

e para convulsões, eftupores, paralyzias , e verti-

gens.

17 Ohidos. Chamaõ-íe os banhos, que ha junto
defta Villa , Caldas da Rainha , porque a Rainha
Dona Leonor, mulher delRcy D. joa5 íl. mandou
fazer alli Hofpital para os enfermos fc curarem. Vem
as fu^is aguas por mineraes de enxofre, e falitre, in-

funJindo'Ihe tal virtude para differentes achaques,
coma a experiência frequentadiftíma o publica. El-

Rey D. Joaõ V. tomou aqui banhos em Agofto de

174Í com a aíTiftcncia de toda a Corte , e conti"

nuou nos dous annos feguintes para remédio do ata-

que da paralyzia, que lhe debilitou a parte efquerda.

Vendo porém o quanto eftava deftruido o edifício,

o mandou reedificar defde o anno de 1747 com to-

da a magnificência , e commodidadc para os doen-

tes , que alli vaõ curarfc naquelle verdadeiramente
Re-
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Régio Hofpital. Diogo Patulhet , France2 , Sargen-

to mór da Artelharia , mas muito curiofo , e de
grandes experiências Medicas, compoz no anno de

r7f2 hum excellente livro de obfervaqões deílas

Caldas, a cujas aguas juílamente intitula divinas,

e os feus banhos prodigiofa Pifcina.

18 S. Pedro do Sul. Também eílas Caldas fao

famofas. Ficaô três léguas diftantcs de Vifeu , e fe

compõem de aguas fulfuieas, e nitrofas, e taõ cáli-

das, que mctendo-le no lugar, onde nafcem
,
qual-

quer animal , logo o pcllaõ. Servem para eftupores

,

paralyzias , e outros achaques. ElRey D. AfFoníió

Henriques tomou aqui banhos , c dellcs ha huma
Defcripqaõ imprefla em livro de quarto muito boa,
e erudita.

ip Pena-garcia. Na Comarca de Cafíellobranco,

e na raiz da ferra de Pena-garcia fe admiraò varias

fontes de agua tépida com a prodigiofa virtude de

farar varias enfermidades , ou bebida , ou applicada

cm banhos.
20 Penaguião. Neíle Concelho ha duas Caldas

fulfureas, que remedeaô achaques frios de nervos.

21 Ponte de Cavez. Ao pé defta ponte ha hum
nafcimento de agua com a mefma virtude , que as

que nafcem de mineraes fulfureos.

22 Nojpi Senhora do Pranto. No termo da Villa

de Montemor o velho , e no Lugar da Azenha ha as

Caldas de NoíTa Senhora do Pranto , cujas aguas

fa5 falirrofas,e fulfureas, e com a mefma virtude aná-

loga, que já temos referido.

25 Ribeira do Boy. Eftas Caldas cftaõ no termo
da Villa de Touro , Comarca de Callellobranco:

compoem-fe de aguas fulfureas, onde fe tem defcu-

berto remédio para eílupores, e debilidades de ner-

vos.

24 Filiar da Veiga. Na Freguesia de Santa An-
na, que eftá neíle Lugar íítuado no monte Gerei»
ha pouco tempo fedefcubriraõ eftas Caldas, quedi-

xeia
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zem Qo as melhores do Reino. Veja-fc ao Revê*
renJo PaJre Argote. (i)

CAPITULO X.

Da Fertilidade do Reino em commum.

I /^ Uando falíamos de cada Província em par-

V^ ticular , diíTemos a benigna qualidade do
^^ ficio, e clima favorável, que pertencia a.

cada huma ; c pelo que vimos , naõ ha em Portu-
gal palmo de terra, que feja eíteril em quaíi todo

género de frutos. Os Authores antigos naõ fó lhe

da5 o titulo de Paiz pingue, fenaõ do mais delicio-

fo do mundo •, {z) e porque eíla verdade neceflita

de mais individual cxpreííaõ para inteirar o concei-

to dos eílranhos, comecemos pelos mantimentos,
e pelo mais precifo.

2. Trigo, Todos os noíTos Efcritores affirmaõ,

(3) que em outro tempo houve mais trigo no Rei-
no, que no tempo de agora i ejá Luiz Nunes na fua

Luficania, C4) comparando fomente Santarém com
Sicilia, naõ quiz que cfta Villa ccát^c àquelle Rei-
no na fecundidade defte produóbo. Eíla abundância
naõ fó de Santarém , mas de outras muitas terras

noíTas puderaõ os naturaes experimentalla da mefma
forre prefentemente, fe naõ houvera tanta extrac-

qaõ de farinhas para as Conquiítas , e houvera mais
applicaqaô para a agricultura. Também efte ponto
he muy lamentado pelos zelofos da pátria, (f)

3 A verdade he , que temos muitas terras bal«

dias,

[i] Argot. nas Antigiiid. diChancel.díBrag. pig, 58x. [i] Strab.'

lib.;{. Atheo.lib.4. Gymnofoph. P0Iyb.lib.38. [^J Apiid Daarr.Nun.
Defcripç. dePort. [4,] Jnãitet fe Cereris dono SicHi» , nihil video cuf

Saatureno praferantur. [f] Duart. Nun, Dcfcripg. de Portug. cap. j^.
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diis, que fc quizeramos aproveirarnos delias , cul-

tivando-as , daria-mos tri^o a iodo o mundo. No
Reino do Algjrve ha giandcs valles , e fcrtillíTmos,

porém devolutos. No Alentejo ha charnecas, que
nunci viraõ arado , nem enxada , e por caula da
ocioíidade fe achaó infrutíferas

, que de fi o na5
faó i e neíte fentido fe deve entender o Padre Ma-
riana , que chama a cfta Província eíteril. (i) Na
mefma Provincia , e no íitio das Vendas Novas,
que he terreno de área folta, e até aqui tida por in-

frutífera, defde que ElRey D. Joaô V. mandou fa-

bricar alli hum grande Palácio no anno de 172,8, fc

principiou a plantar vinhas, pomares, e hortas mui-
to boas , de que fe colhe grande renda.

4 Certos Authores (1) dizem
,
que fe abrirem

o lamarão de Sacavém até Alverca com vallos por
dentro , e fizerem diques pela parte do rio , dará

paõ para meya Lisboa, e linho canamo para enxár-

cias , e amarras. O mefmo fe poderá fazer em ou-
tras muitas partes do Reino, onde fe achaô lama-

rões, fapaes, e terras alagadiças, tomando o exem-
plo dos Romanos, Venezianos, e Senhores de Fer-

rara, os quaes , como diz Botero, (5) aíTim o exe-

cutarão com as lagoas Pontínas, campos de Polefe-

ne , e valles de Comachio em grande proveito de

feus vaíiallos, e intereíTe dos direitos Reaes. Deíle

projeólo fe aproveitou em outro tempo ElRcy D.
Sancho I. que fe honrou muito de fer chamado o
Lavrador

, (4) e o mefmo cuidado teve ElRey D.
Joau II.

f Sem embargo de toda efiia negligencia , ou
ociofidade, que naõ he defeito das terras, mas dos

homens , fe naõ houvera tanta gente fuperflua ef-

trangeira , que habita em noíío Reino , e a grande-

Tom.I.Part.I. X za

fi] P.Marian. Hiftor.de F^efp. liv lo. p.i .rap. i 3. [1] Luiz Men-
ies deVafconcel no Sitio de Lisb. O A. dosScrócs do Príncipe part i.

difc.ó.^p. Sever. deFar. Notic. de Portug. difci. [3] IJoter. de Ration.

SJat. lib.S. [4.] Nun. na Vid.de Sancha I.
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za de herdades particulares, teria elle para os natu-

raes paó fuperabundante , e do melhor da Europa,
principalmente do Alentejo , e termo de Lisboa,
onde vemos ainda affim as melhores tercenas, ou ce-

leiros de toda a Europa com a provifaõ deíle géne-
ro de alimento. Nas outras Provincias, onde naõ ha
tanta abundância de trigo, fuppre omilho, a caíta-

nha, a cevada, eocenteyo, dequetazem farinha,

e fe fuftentaô.

6 Azeite. He tanta a abundância de azeite , que
cfcunimos repetir oquenefte particular affirmaô nof-

fos Efcritores , (i) principalmente da fertilidade, c
bondade, que ha deíle género em Santarém , Abran-
tes, Thomar, Torres - Novas , Montemor o No-
vo, Coimbra, Évora, Moura , Eivas, Beja, Be-
ringel , termo de Lisboa, e na Torre de Moncor-
vo, onde fó o dizimo importa mais defeifcentos al-

mudes , gaftando-fe na fabrica do fabaô dous mil
cântaros, e provendo-fe Galiza , e outras terras de
Cafteila do muito, que daqui levaõ.
'

;^; Vinho. Defte produéto foccorre o noíTo Rei-
no a muitos dos eílranhos , principalmente das par-

tes Septentrionaes, porque aos Portuguezes lhes he
impoffivel dar confumo à grande copia de vinhos,
que todos os annos recolhem das Provincias, fendo
os mais gabados os de Alvor , Beja , Villa de Frades ,

Vidigueira, Cuba, Peramanca, Alcochete, Al-
mada, Caparica, Carcavelos, Camarate, Oeiras,
Ourem, Lamego, Monção, deixando os da Beira,
c Trás os Montes taõ excellentes , que os naô tem
melhores todo o muniío , fendo todos eftes ordina-
riamente bem incorporados, e com efpecialidade os
tintos, que tem forqa para lotar os outros. Os Fran-
cezes , e Inglezes goílaõ muito dos vinhos extrahi-
dos do Lugar chamado Barra a barra , que fica da

ou-

[i] Duart. Nim. Defcripçaõ de Portugal cap.if. Fr. Nicol.de 01 i/J

Çrand. de Lisb, traft. i . cap.4. Miced, nas Flor.de Hefpaali.capj.excel.4.^
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nitra banda de Lisboa } porque dizem
,
que faõ mais

delicados, e menos cubertos
,
(i) e por iflo condu-

Z,em muitos de Alhos vedros, e outras terras para as

fuás j naõ deixando de fe admirar de que rwjs naó

cftimemos o licor de Baco, tanto como elles, e que
as fontes fejaõ ordinariamente as que nos mataõ a

fede, e naõ as vides. Os peyores vinhos do Reino
faõ os do Minho, chamados verdes, (i) porque da-

rão pouco } e ou pela fua afpereza lhe chamaó de

enforcado, ( ou talvez porque lanqaõ as vides, e

cachos pendurados nas arvores , ) donde veyo a di-

zer o fentcnciofo Sá de Miranda, alludindo ao dito

de Cineas: (3)

Depois nos Olmos mojlrado ,

trunca vi , íiije , enforcado ,

§ue a forca ajjim merecejfe,

8 Carnes. Da grande copia em todo o género

àc gados, que ha no Reino , ninguém duvida. O
grande confumo

,
que fe faz delles no provimento

de armadas, e frotas, e a confideravel extracção de

lãs para o negocio do Norte, e Inglaterra, bailava

para prova defta opulência, íe já o naõ tivéramos

moílrado fó na fecundidade da Provincia do Minho.

No que fe deve reparar he no fabor , e mimo das

Vacas ^ e Vitellas da Beira : Carneiros^ Cordeiros^ c

Leitões do Alentejo : Cabritos da ferra de Cintra, e

Caldeirão, fcm omittir a preciofa provifaó ào Lei'

U, Natas., Manteigas^ e Queijos muito melhores que

os Flamengos , e Parmaznnos : nem nos efquecer-

mos dns excellentes Pre/untos da Beira , e Chacina do

Alentejo.

P E que diremos da montaria , e caça Real?

Sem encarecimento Caítella naó atem melhor. Ad-
miráveis faõ as Corças , e Cervos da ferra do Algarve r os

X ii Fta-

[i] LcBarondcLahontan torn.3. Voia^esde Portus p 2o"8. [z] Far,"

6urop.Portiig.tora.j.part,j.[cap,8.n.z. [3] Sa de Miranda cart.z.eft.io.
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Vea.ios das ferras de Mcrtola, Portel, Almeirim,
Arrábida, Cinera , e tapada de Villa Viçofa : j^^-

valis da Tapada, Pinheiro, ferras de Portel, Vaf-

caõ , GranJola , e Alcácer : Lebres , c Coelhos das

Berlengas, Alcançara , e Nofla Senhora do Cubo 5

pelo efpecial gofto
,
que Ihi caufa o pafto do per-

rexil.

10 ^ves. Deixando a grande creaqaô dasdomef-
ticas , que em grandes ninhadas , e bandos vemos
por todo o Reino em abundância, Galinhas^ Patos

^

Pombos y e Perns , naõ ha coufa como os Perdigotos^

e Perdizes do termo de Lisboa , das ferras de Cin-
tra, Beira, e Caldeirão : 'Tordos de Thomar, e do
Alentejo , Taralhões de Cezimbra , Rolas de Alcá-

cer, yídens y e Galeirões dos Paus de Palma, Óbidos,
e Benavente , com outros vários bandos de paíTaros

de arribação , que com o cibato das noflas terras fc

fazem muito mais faborofos que os Horíolanos de Pa-

riz. Aqui fe pôde aggregar a quantidade grande de
canoras , e viftofas aves , os Rouxinoes , Pintafilgos^

Chamarizes , Codornizes , Cochichos , Lavercos , Ferde-»

ihões , Tentilhões , Melros , Pintarroxos , Toutinegras , c
outros mil fuaves pafiarinhos, que pelos bofques, e

ramos dos alemos, choupos , freixos, loureiros, e

outros arvoredos efpeíTos divertem os olhos , e os

ouvidos com excellente mufica natural era diítinélos

coros.

11 E ainda que as terras faô differentes em ar-

vores, e frutos , os de Portugal faô tantos, c taõ

bons, que fe produzem nelie todos os que nas ou-
tras partes faõ eftimados -, porque de frutas de efpi-

nho tem por toda a parte admiráveis Laranjas da
China^ doces ^ e bicaes ^ a que os eílrangeiros chama5
frutas propriamente de Portugal : prodigiofas Limas
da ferra d'Oíra , Limões em Colares , Cintra, Pe-
ninha, Loures, Povos, Azeitão, Setúbal, Couto
do Bouro, Condeixa, Borba, Santiago de Cacem,
c as admiráveis Cidras do Landroal.

<i Da»
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12 Das frutas de pevide tem efpecial eftimaqaõ

as Camoezas Je Thomar, Alcobaqa , Torres, Lou-
rinhã, Montemor o Novo: íaborofííTimas Peras de

muitas caftas, e nomes : De Rey ^ de Conde, Berga-

metas ^ Bojardas ^ Cvrnicahras ^ Carvalhaes ^ Conforto^

Flamengas , Gervajias , Codornos , de Rio frio , Engon-

;vo , de S. Bento ^ de Bom Chrijiaõ ^ Firgulcjas ^ t Lam-
be-lhe os dedos ^ com as formofas, e íippetitofas Ma-^

fãs de Abrantes y Baunezas ^ Leiricas ^ Ahlapios^ Re-

pinaldos^ Ferdeães ^ e até Rainetas de França na Villa

de Mafra, com outras muitas, que em dilatados,

c frefcos pomares daõ que invejar a Reinos eftra-

nhos , pois fó na Villa de Montemor o Novo ha

quatrocentos pomares de regadio muy deliciofos.

15 Aiitecipaõ-fe a eftcs deliciofos produélos

aquellas frutas de caroqo, que lograô univerfal ef-

timaqaõ por primeiras , e por goftofas : taes faõ as

Cerejas de Palayos , BuíTélas , e Pampilhofa , e as

chamadas de Saco da Lousã , Coimbra , Leiria , c

Portalegre : as Ginjas garrafaes de Lamego, Borba,
e Alenquer : as Frutas novas ^ e Ameixas reinoes de

Montemor o Novo, com as Brancas^ Saragoçanas

^

c Abrunhos de Cimrn , Collares, Azeitão, e Cezim-
bra : os gentis Figos lampos , c Perinhas de cheiro do
termo de Lisboa, e Setúbal , com os graciofos Da-
ma/cos ^Alperches , e Pejfegos de tantas caítas em Abran-
tes, Aviz , Azeitão, e Villa-Franca , fcm nos ef-

quecermos das mimofas Amoras^ e Morangos^ e das

bellas Uvas mofcateis de '^efus , l^amaras , Ferraes ,

Diagalves , e Malvazias de Punhete : do chamado
íingular Bafiardo de CaíTilhas, Barreiro, e Almada,
com os feus excellentes, e incomparáveis Figos bran-

cos : dos feleétos Melões da Vellariqa , Chamuíca,
Arrayolos, Benavente, e Muxagata: das doces, e

vermelhas Melancias de Patayas junto da Nazareth,
de Coruche , e Cbamufca : das Romãs ^ Marmellos

,

€ Gamboas de Santarém , com a quantidade fem nu-

jncro de Cajlanbas verdes ^ q piladas da Beira, e Mi-
nho;
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nho ; de Amêndoas , Pajfas , Ti^ps ^ e Alfarrolas do
Algarve, principalmente de Eitoy : Nozes ^ Sorvas^

Nefperas ^ e Avelãs da Eftremadura: Bolotas , Azú"
tonas ^ e Pinhões do Alentejo, fem fa7erm">s cafo dos
Medronhos , Muninhos , Camarinhas , e Amoras de fiU
va, que a natureza como frutos agreftes produz nos
matos, e nas charnecas: a que fe podem ajuntar as

chamadas Tuberas daterra^ de que aBéja fe vaõ ven-
der aos alqueires , e faÕ efpecial prato , ou feitas à
femelhanca de Coelho, ou à imitação de favas.

J4 Segiiia-fe lembrarmo-nos das hortaliças, que
naõ tem que invejar as noíTas coufa alguma às de
Itália , ou Franqa ; pois em parte alguma haverá
Couves taõ grandes , e Nabos taô moníiruofos ,

que
fe poíTaõ iguilar com as da Beira, efpecialmente as

Marcianas de Azeitão, e Setubjí : Repolhos da Villa

<Jo ConJe: Cardos dis hortas de Beja, e Baleizaõ , e

toda a hortaliça de Santarém : e muito menos com
a riqueza, regalo, e recreação das muitas quintas,
e hortas, tendo fó Lisboa em íí , e feu termo mais
de fete mil •, porém toda efta efpecie naS cabe na
memoria por infinita , e da mefma forte a copiofa
fertilidade de legumes de todo oRiba-Tejo, raizes,

arbuílos , e hervas comeftiveis , c aromáticas. Só
com as m-dicinaes pudera Portugal fupprir os bal-

famos, as máfias, e efpeciarias da índia, fe os Por-
tuguezes foraó mais curiofos em fe dar à inrelligen-

cia á\ Botânica , ou virtude das hervas, c plantas,

fendo certo, como conFeíTaõ os eftrangeiros, Ci) naõ
haver terreno mais baílecido, e fértil de hervas me-
dicinaes, que Portugal, ainda no mais efcabrofo das

fuás ferras.

if AíTim vemos que por ellas cria a natureza

prodigamente fem a diligencia da cultura o Alecrim^

a Arruda , o Aypo , a Argentina , a Alfavaca de cobra ,

os

[«] Marvalleux Memair. ia!lr. tom. i. p. »P3.e x\6. Baflamonc no
Elixir dj Uaiy. cip.4, e f
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os Jlfffeirões , os JgriÕes^ ^Jgrimonia^ a jírtentija , a
jívenca , as Azedas , a Bifnaga , a Borragem , o C^arí/*

fanto y a Carqueja , 3l Celiílonia , a Centáurea , a Qw-
^o/à, a Douradinha , a Dormideira , o Endro ^ o £«•
j^>í?c> , a £r'y^ cidreira , a £ra^^ tí^í;^-^ , a Efcahiofa , a

Efcorcioneira ^ a Eufrazia ^ o Funcho ^ a Filipendola
^

o Gilbarbeiro^ 2^ Hepática , a //^rí? , o Hyjjupo ^ o Ja-
ro , a Labaça , o L/r/í> , a Língua de Vaca , a Z.í?/»íí , a

Maceta , a Malva , o Malvaifco , a Mangercna , o A/í?/-

/r//f (9 , o Marroyo , o Meimendro , o Millefolio , a ^Vc-

leirinha , a Murta , o Nardo céltico , a Neveda , © Or^-
^ííõ 5 a Orte/ã , as Papoilas , a Pecnia , a Pimpinel'
la , os Poejos , a Rabaça , o Rofmaninho , a Salgadei'

ra , a 5";?//^ , o Saramago , a Segurelha , a Saf^guina*

ria , a Semprenoiva , a Serpentina , a »S"í?/íJ/^ , a Tamar-
gueira^ a Tanchagem , o Tomilho^ o Tr^ro, o Trovif"
CO , a Faleriana , o Ver bafeo , a /^^r/^ , a Verónica ,

^ Viola ^ e outras de experimentada virtude, e pref-

timo
,
(i) de que também os multiplicados enxames

de ubelhas fe aproveitaô para a fabrica do mel nos
exccilentes colmeares, principalmente nas ferras de
Serpa, Portel, termo de Palmella, e toda a Provín-
cia de Trás os Montes, que coftuma repartir com
osviíinhos : naõ fendo menos útil a copioía colhei-

ta do Linho ^ Grà^ e Efparto das Provincias do Mi-
nho, Beira, Eftremadura, e Algarve, de que tan-

to fe aproveitaô asNaqÕes eftrangciras.

1(5 Ainda para recreyo dos fentidos, viíla, e ol-

fato fe moftra a natureza taõ provida, e liberal em
noflbs campos na producqaó de infinitas flores, hu-
raas brancas, outras encarnadas , outras roxas, ou-
tras amarellas, azuis, e verdes, que naõ ha monte,
nem valle, que no tempo do Veraõ deixe de refpi-

rar alegria, e fuavidade com o efmalte, e fragrân-

cia das Boninas ,
^unquilhos , Mofquetas , Lirios , Ma^

drc"

ti] Gabr Grisley Defengan. daMedicin, Diiart.fíun. Defaipç de

Port. Vigier Hiftor. das Plant.
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dre/tlva, LegacaÕ , Jzareiro^ Gif^a^ Murta ^ Fiorde

laranja^ c outra muit» diverUJi.le ,
que exhalando

agradivel cheiro , nifcem , e fe cnaõ em quul-juer

prado, compon lo hum conriíiuado ramalhete-, por-

que a in lultria da arte n\s cercas , e nas jardins tem
em toJo o ana-^ conlante o ASril , e fl-^recente a

Primivera COT» vidofo niuiz de Amarantos ^ /ímbrg-

tas ^ /í^ores perfeitos y Angélicas, A(juileçi^ias , yíravas

^

jl^i4cemiy Arternijas y /ízareiroí ^ Anemolas , Bordões

ds ?. Jofeph ^ Botões de ouro , Borboletas, CaracoleiroSy

Caxias , Clavos , Cravinas , Difciplinas , Ervilhas de

cheiro y Esporas , Flores pombinhas , Flores do Cabo de

boa e^per^nçi , Floy.s de Liz , Girafoes , Goivos
, J^*^/-'

mins, jacintos, ^uncjuilhos , Lilazes, Malmequeres da

fefjia y Malvis da Mia , Maravilhas , Mauritanas y

Margaritas , Melindres , Mo^arins , Narcifus , Notur*

nos , Novelos , Orelhas de XJrfo , Papagayos , Papoulas

da [ndii , Perpstua! , Pirâmides , Primaveras , Rai"

nunculos , Rofas , Saudades , Selindres , Sufpiros , 71^//-

/>.<?! , f^aherdes , e Violas , com as frendo Tas lacadas

de Caracoes , Trepadeiras , Chagas , e Martyrios , e o
'

,

verde adorno dos crefpos , e cheirofos Mangericões.

17 Q^ianto ao Peixe , além de o gabar Marinco
Siculo, (i) c Bocero, (1) tem Portugal razaó for-

qofa para o ter em abundância , e muy faborofo,*

por fer hum Paiz verdadeiramente maritimo , lan-

hado , e ellendido pela colla do Oceano , onde o
mar continuamente o eftá regalando de differentes

peixes, huns mayores , outros menores, merecen-
do efpecial memoria os deliciofos Salmões do Minho:
as gabadas /ízevias de Alhandra: os raros Solhos, e

bainhas do Sado: os faboros Sáveis , e Lampreas do
Mondego, e Goa: as Douradas , E/colares , c yítunt

do Algarve : os Salmonetes , Linguados, Redovalhos ^

Bezugos , e Sardas de Setúbal : as admiráveis Trutas ,

e

[i] Marin. Sicul. de Reb. Hifpaa, lib. i, [1] Boter. Rclag. Univ.

part.i. liv.i.pag.14..
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c Mugem da Beira, e Minho; as feleftas Bogas, Bar-

hs , e Efcalhos de Alviella; os Ruivos de S. Joaó da

Foz, e Villa do Conde: as famolas Pefcadas , cCur-

vinas de Cezimbra , Cafcaes , Ericeira , Caminha ,

e Efpofcnde : os Congros , e Roballos de Peniche, c

Buarcos ; os Safios , Eirozes , Cachuchos , e Gorazes

do Tejo. E deixando de particularizar outras innu-

meraveis efpecies de peixe, que os rios, ribeiras, e

lagoas nos tributaõ com a fecunda pefcaria de Sar^

íiínbas , e Carapáos , e os celebrados Camarões de Vil-

la-Franca , com os faborofos cardumes de OJlras ^

Bribigôes , e mais Mariicos de Aveiro, e Setúbal,

vimos a concluir
,
que de tanto género de manti-

mentos , e regalos, com que nos provê benigna a

natureza, fe vem a fazer hum todo admirável con-^

tra o que diz Virgílio, que mn omnis fert omnia tel-

liis
,

pois todas as coufas vemos em tanta copia jun-

tas nefta opulenta Peninfula.

CAPITULO XL

Dos Mineraes.

i A Tanta fertilidade, e mimo de efpecies fen«

x\. íitivas, e vegetáveis, como temos fum-
mariamente moílrado haver nefte noflb Reino, quiz

"Dqos também ajuntarlhe as eftimaveis riquezas de

preciofos mineraes. Os de ouro , c prata laô muito

antigos em toda a Hefpanha, como refere a Efcri-

tura fagradaj (i) e taõ naturacs em o noílo Portu-

gal, como aiiirma Plinio , (2) c o confirma Eftra-

bo, (^) rendendo aoSenado de Roma cada anno dos

,. Toml.Part.l. Y di-

;[.i] i.Machab. 9. [2] Plinio lib 35. cap 4. [3] Strab. lib.j.dcSiru

prbis: íJec ia alia parte ttrrarum tot ficulis héíc fertilitas. Plm.alleg,
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direitos, que íe tiravaõ das minas de Afturias, Por'
tiigal, e Galiza, trinta mil marcos de ouro : fendo
efte fem duviJa o único attra6bivo, e reclamo, que
chamou de caó longe os Frigios, Fenices, Tyrios,
Carchaginezes, c Romanos afazemos guerra, e tri-

butários à fua cubica.

z Mis deixando a lembrança das minas antigas.

Como as de que faz mencuõ Jullino (i) que havia na
Província do Minho, e as que houve na Freguezia
de S. Mamede de Vai- Longo do Concelho de A-
guiar de S )ufa, e no Lugar de Villa-Verde, termo
de Miraniella , (2) e no termo de Grândola , e no
lítio de Alfarelli da Província de Trás os Montes,
e no Lugar do Seixo naõ longe de Anciães, (3) e

em outrrís muitas partes do Reino , efgotadas pela

ambiqaõ dos Romanos.

3 He cerco que no anno de iiço concedeo ÈI*
Rey D. Diniz privilégios aos que tiravaÔ ouro na
Adiqa junto à foz do Tejo encre Almada, eCezim-
bra, que era a officina mais antiga, donde fe tirava

ouro neíle Reino em grande copia. Os mefmos pri-

vilégios concederão os mais Reys até ElRey D. Ma-
noel, em cujo tempo com o defcubrimento das ri-

quezas da Aíia foraó diminuindo as extracqões das

minas de Portugal , como tudo conta a Monarquia
Lufítana. (4)

4 Também no anno de líiS fe defcubrio no
Lugar de Paramio , três léguas da Cidade de Bragan-
ça, huma mina de prata taõ fina, que de oito arro-

bas de piíTarra íicavaõ na fundiqaô féis de prata j e

havia tanta quantidade delia , que promettia o Super-

intendente oito arrobas cada dia livres para ElRey.

(f) Bem fabido he, e celebrado pelos antigos o pu-

xiíTimo ouro, que fe tirava de entre as áreas do Te-
jo»

[i] Juftin.Hb.44. [i] CoftajCorograf.Port.tom. i.p, 574. e4fa3

r?) Ibid.tom.3 p 537. Argot.Aatig.dâ Chancel.de Brag. p.2i4,e33Z,|

í-jj Monarq. Lufu.Iiv.iiJ.cap. 30. £y] Ibid.Monar^.Lufit,
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jo , CO e também naõ he para cfqueccr o Cetro,
que EIRey D. Joaõ III. mandou fazer do ouro ex-

trahido das mefmas áreas , o qual Cetro affirma

Duarte Nunes, (2) que muitas vezes vira nas mãos
dos noflos Monarcas em occafiaô de Cortes, e que
ainda fe conferva no Thefouro Rcgio.

f Se nós fizermos huma natural reflexão acerca

do muito , que nolTos primeiros Reys dirpendiaó,

já com o fultcnto de grandes exércitos em conti-

nuas campanhas ; já com groíTas armadas i já na

erecção de Templos , e Palácios fumptuofos -, nos

thefouros riquilTimos
,
que deixavaõ a feus filhos \

nas diítribuiqôes generoías , e foccorros podcrofiíTi-

tnos, com que ajudavaó a muitos Príncipes Catho-
licos, {]) fem que naquelle tempo houvefle tanta

renda dos direitos Reaes, nem o defcubrimento das

riquezas da Afia tivefle ainda contribuído com feus

thefouros para fupprir eítes gaítos , forqofamentc

devemos inferir, que em Portugal havia opulentas

minas. Efte penfamento confirma com baílante eru-

diqaõ o Doutor Fr. Serafim de Freitas, (4) dizen-

do, que antes do defcubrimento da índia naÕ havia

Reino na Europa mais opulento que Portugal : por
iílb com elevado epifodio , e íabio fundamento in-

iroduzio o erudito Botelho na infância de Portugal

a idade preciofa de ouro , (f) que o íingular Ca-
mões no cant. 9. e 10. attribuio ao tempo, e go-
verno do fempre faudofo Rey D. Manoel.

6 Elta obfervacaõ he fó por huma natural con-

jeóluraj porque he infallivel haver fempre muitas

Y íi mi-

[í] Silio IraHco. Martial, e outros apiid Miced Flor. (^eHcfpanh,

cap.4.eKce! i. fi] Duarte Nim. Dcfcripq de Po tug cip. 14. [;] Re-

fend Gh-on.delR.ey D |o2nll capói.Mari n li ~. 2 j- c.i i.Oior. liv.z,

de Reb. Emman. And ad Chron. delRey D Joaõ III. part 5. cap if,

[4] Freitasde juíto Império Lufit.cap 16. Ita ut ante Ind & exphratio~

Titm nullnm ex Enropétis Regnum optihntitu Lvfitano inveniretiir. ff] Bo»

tclh.noAlionfo daimprelfaó dcSalaraanc. ann. 1731 liv. 10. cil.76.oc»
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minas de ouro , e prata por todo o Reino , como
ainda ha na Villa de Borba, Beja, Évora, no ter-

mo de Barcellos, e Thomar, em Trás os Montes,
e em outras partes conhecidas ,

(r) as quacs na6 fe

praticaõ hoje por cerca razaójde Eítado, que apon-
ta Plinio (i) nas de Icalia, e Duarte Nunes

, (5)
e as Memorias ínllruólivas de hum viajor nas de Por-

tugal ; ou também porque com o defcubrimento
das Minas da America no Eítado do Braííl taÕ fe-

cundas, e com as mais modernas de diamantes, á^Ç-

cubertas no Serro do Frio , de cujos riquiflimos

írarrfportes reíulta ao Reino taÕ copioío lucro , ( pois

chega a vinte milhões de cruzados o que nos vem
todos os annos das Minas, ) attrahidos á^íiai íercili-

dade, e opulência os Portuguezes, fe efqueceraõ da
que tinhaõ mais perto.

7 Naõ \ó enriqueceo a natureza o Reino de oir-

10 5 e prâia , mas também de pedras preciofas. No
monte do Oiteiro , que cerca a Vilia de Borba ,

achaô-fe finííliraas lurquezas , as quaes naÕ faõ de
cor verde , como difle Duarte Nunes , (4) e por
fua informaqaS Manoel de Faria , e a Corografia Por-
íugueza , (fj mas íioj de cor azul opaco, fegundo
bem adverte , e emenda o Padre Bluteau. (6) Na
ribeita deBellas, pouco diftante de Lisboa, e prin-

cipalmente no Lugar do Suimo , ha muita quanti-

dade das pedras preciofas chamadas ^acinthos
^ que

na cor arremeda© muito à flor Bemmequer. (7) No
Algarve achaõ-fc Rubis. Na ferra de Cintra ha m\^
nas de Magnetes^ ou pedras de cevar, (8) de que os

sllrangeiros fc tem aproveitado mais do que nós. E
no

[i] Far. naEiírop.Portug.tom.j.part.j.cap.S.n. lo Corograf.PortJ

íom.5.p.í7i. [2] Plin. iib J5.C.4.. ^j] í>uart Nan Dèfcripç.de Port.;

«ap.i4,.Mernor. inftruél tom í.p. ato [4.] Duart. N-un. Defcripç. de

1'ornTg.p 44„ fi-j Far. naEjrop Pòrr tom 5. p. 1S5 Corograf. Port.

tpom.z p.j-ij. [ó] Bbteau» Vocab. verb Tf/r^Mea». [7] Corograf Por-f

%ug. tora. 5 pag, f 1, Eluí, vcrb. j^^íw/z&iT.. {8j Mcmor.ioftriwSt ton;,i,

í>ag. 1 1 r.
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no rio Cávado apparecem Amethyflos ^ '^aeinthos^ ç
Cryftaes finiíTimos.

8 Tudo iílo he muy conforme com o que dizem
Botero, e Gil Gonqalves de Ávila, (ij que em Por-

tugal naó íó ha muitas minas de precioíos metaes,

mas muitas pedras preciofas} donde Fr. Marcos de
Guadalaxara Xivier, tratando da nova Franca, diz,

(2,) que naquella terra Ic achaó Diamantes femelhan-

tes aos que ha no Tejo ; e ifto naó pódc caufar du-

vida ,
quando fabemos que na Real Capella de Vil-

la-Viçofa ha huma Cuílodia, cuja pedraria, de que
eftá cravejada, foy todaextrahida das minas de feus

contornos. (5)

p De Cobre fe defcubrio no anno de i6zo na fer-

ra de Grândola huma mina muito boa. De Eflanho^

c muito fino temos em Amarante, Bouzella, S.Pe-
dro do Sul, Belmonte, e em outras partes, (4) que
nós vimos no anno de ly^^ pela diligencia de Mon-
íieur Damy. De Ferro ha baftante copia nas Villas

de Penella , cThomarj (f) c affirma o erudito Se-

verim de Faria, (6) que he o melhor ferro do mun-
do, pois delle fecoílumaõ fabricar efpingardas muy
eftimadas de todos os Príncipes. O Cryftal tm mui-
tas partes defte Reino fe acha em pedaços j e refe-

re l^uarte Nunes, (7) que naVilla do Crato havia

no feu tempo poqos, donde fe tirava grande quanti-

dade. O mefmo íe acha nas montanhas deS. Mame-
de de Val-Longo, termo de Aguiar deSoufa, e em
S. Vicente de Caldellas, termo de Pica de Regala-
dos. (8;

10 No Concelho de Gondomar na Freguezia de
S. Chriílovaõ de Rio-Tinto ha minas de 'talco ta5

bom 9

[i} Boter.Relaç. Univ. parM.Hv. i. AvíIa .Grand de Madrid, liv 4,

Ça] Xivier part. f. Pontif.lib.j.cap.+. [3] Serões do Princip. part. 1.

diíc.6, §10. [4] Corogr. Port. tom z. p. 395, [fl Duart Niin. Defcr;

dcPort. p.4.2. [6] Sever. Notic.de Port.difc.t. [7] Duart.Nun Def-

çripç.de Port.p.4Z. {8J Gorogr,Port.toni,i.pa44, e374.Monarq^ Luy
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bom, que fé conduz por negocio para muitas par-

tes. Chumbo fe extrahe de Aremenha. Que diremos
das grandes cantarias de tantas variedades de pedras,

quantas vemos em todo o Reino ? Os mármores
brancos tau admiráveis, que fetiraô da Villa de Ef-

tremoz : os pretos de Cintra: os vermelhos, azuis,

amirellos, e pardos de Pedro Pinheiro, comosquaes
fe fabricou o Real Templo de Mafra, que, com
o adorno de tanta diveríidade de pedras, bem pode-»

mos dizer, que he huma joya preciofa, ou hum vií^

tofo ramalhete , em que eftá unida a robultez com
a delicadeza, o natural com oartificiofo. Com igual

eílimiqaó vemos os pórfidos de Setúbal , e os cele-

brados mármores da ferra da Arrábida, e os de Mon-
tes Claros, e os de Villa Viqofa , dos quaes fe tem
aproveitado ainda os melhores edifícios de terras ef-

tranhas. (r)

1 1 Naõ longe de Coimbra ha huma caíla de pe-
dra muy clara, e luftrofa, mas taô branda, quebaPi
ta quilquer prego fem maceta para a lavrar, (i)
Oucra mais admirável fe produz no Lugar das An-
tas, termo da Villa da Arruda, com a qual coltu-

naó ladrilhar os fornos , em que fe coze o paõ j por-

que tem ella tal virtude , e calor intrinfeco , que
baila receber pela manhã a quentura fufficicnte, pa-

ra aconfervartodo o dia, fcmfer neceíTario renovar-

fe o fogo, ou adminiflrarlhe mais lenha. (5) A ef-

ta cfpecie podemos ajimtar as pedras molares de Ce-
zimbra, e Porto de Mós, e as admiráveis pedernei-

ras de efpingarda, que ha por Alcântara junto de
Lisboa, com todas as fuás pedreiras matrizes de mui-
ta diffcrenqa de pedra

, que com a falta de curioíi-

dade inda ignoramos.
iz Poucas terras levaráõ vantagem à noíTa na

pro-

fi] Duart. Mun. Defcrípç. de Portug p. 47. Luiz Mendes no Sitio de
Li$b.p. ípz [i] Far. Europ. Port. tom.j.p. r8j. [?] Roirig, Mead,
dàbU/. na Poblac. gener, deHefp.p.ijo. e Duart. Nunes utfupr.
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producqaS dos Barros finos, aptos para a fabrica de

coufas domeíticas. Entre todos merece o primeiro

lugar o barro vermelho , e odorifcro de Eftremoz , de

que Ce fazem prcciofos púcaros, osqiiaes naõ fó tem
a galantaria de ficarem prezos , e pendurados nos

beiços, quando por ellcs fe bebe, mas tem a virtu-

de hezoartica , e alcxifarmaca , com que fe exte-

nuaô as qualidades do veneno, (i) pelo que he bem
merecida a edimacaõ

,
que em toda a parte lograõ.

Em Roma no Mufeo do Padre Kirker, e Bonani

,

que fe conferva no Collegio dos Padres Jefuitas, os

vimos com efpecial recato } e em muitos gabinetes

de Monfcnhores , e Principes de Itália conflituem

naõ pequeno adorno. Depois deftes feguem-fe os de

Lisboa , chamados púcaros da Maya , ou do Ro-
mão , feitos com fumma delicadeza, eformofura,

efpecialmente aquelles, a que chamaõ dealetrja, de

hum barro também odorifero, com os quaes lá lhe

achou huma bella analogia o difcreto Camões (2)

para comparar as forraofas Damas Lisbonenfcs. Os
de Montemor o Novo , Sardoal, Aveiro , e Pom-
bal faó fabricados debarros igualmente fekótos, naõ
fendo para defprczar a louqa de barro , que fe fabri-

ca na Villa das Caldas.

I 5 De Azeviche ha muitos mineraes , mayormen-
te na Villa da Batalha , de que fe fazem curiofos

brinquinhos, e figuinhas , as quaes trazidas à vifta

dizem que faÕ contra o quebranto, e fantaimas me-
lancólicas: (5) por iíTo Tara he a criança nefte Rei-

no, que naõ ande armada de muitas deltas figas con-

tra o máo olhado. O Padre Eufebio Nierembcrg

(4) approva a virtude natural do azeviche para ettc

cffeito, mas condemna a effigie.

14 A formofura do Coral nos contribue muitas

ve-

[\~\ Aldrovand.in Mufeo Metal. lib. i. pag. aip. Curvo na Polyantb.

p.j-pi.mihi n.if. Fonfecano Aquil. p.iio. [z] Cam.cart.i. [jj Diof-

corid. lib.f.cap. loj. Plin Hv.tj.cap. lo.S. Auguft. deCivit Deicap.9^

£4j Nieremb. Filofof, Natur,



176 Mappa de Tovtugal.

vezes o mar de Peniche , lancando-o pelas prayas

em ramos , e efgalhos bem galantes , de que temos
viílo alguns. O Vermelhão ie colhe no rio Minho,
donde tomou o nome, e de que falia Juftino. (i)

No tempo delRey D. Manoel fe defcubriraô minas

de vermelhão , e de Azougue. (1) O cheirofo Âmbar
acha-fe algumas vezes pelos areaes deTroya defron-

te de Setúbal , que o mar lança fora
,
quando tem

andado tempeíluofo. O Salitre naõ falta pelas grutas

de Alcântara. (5)

if O Sal fe coalha copioíamente nas muitas ma-
rinhas, que ha em Aveiro, Santo António do To-
jal , e em Setúbal , bailando fó os direitos Reaes
deffcas falinas de Setúbal para fatisfazerem aos Hol-
landezes os milhões

, que fe obrigou o Reino a pa-

garlhc pelo Tratado da liga defenfiva, concluindo-

fe o anno de 1705 o feu ultimo pagamento, Baítan-

te prova he deita fertilidade o grande numero de na-

vios ellrangeiros , que continuamente vemos em
noíTos portos a fazerem carregaqões do fal, que lá

nas fuás terras na5 tem : e he ifto taõ antigo
,
que

afíirma Pedro de Mariz (4) veríe em tempo delRey
D. Pedro I. nos portos de Lisboa , e Setúbal mui-
tas vezes quatrocentos, e quinhentos navios a efta

carga, e outras noíTas mercadorias. Seguia-fe tratar-

mos agora do Commercio do Reino 5 mas como re-

fervamos eíla noticia para quando defcrevermos LiG-

boa, primário archivo de todas as grandezas, e trá-

fegos de Portugal, paíTemos à averiguaqaô das moe-
das, que fe tem lavrado, com toda a fua divcríida-

de, e valor.

[i] Juftía. lib,44. cap.4. [i] Monarq.Liifit.tom.$'. p.8o, [?] Mer4

yelleux Memoir.iníir.tom.i. p,ti(5. [4] MarizDialog. 3.cap.^.

CA^
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CAPITULO XII.

Das Moedas de ouro
,
prata , e cobre antigas y

e modernas , fjue fe tem la^úrodo em
Portugal.

I A ^ moedas mais antigas, de que ha noticia

Cx em o noflb Reino, iaó as do famofo Ser-

tório , Capitão Romano , o qual vindo a Portugal

no anno 85 antes de Chrilto com o projecto de fe fa-

zer fenhor de Hefpanha, mandou bater moedas. Ti-
nha5 de huma parte efculpido o feu rolto de meyo
perfil , e da outra banda a figura de huma corça

,

como ofíerece humaellampada o erudito Chantre de

Évora Manoel Severim de Faria, (i) Era cila de

prata do tamanho de fcis vinténs , e fcmelhante a

efta foraó achadas outras, Foy ifto rauiro antes dos

Imperadores Romanos.
2 Com a morte porém de Sertório , ficando a

noíTa Lufitania reduzida a Provincia fujeita ao Im-
pério Romano , o dinheiro que entaó corria neítas

partes, era o mefmo de Roma j e ainda que fe achaõ

algumas moedas daquelle tempo abertas em algu-

mas Cidades, e terras noíTas , era por efpecial pri-

vilegio dos imperadores , dos quaes fe tem defcu-

berto em todas as noíTas Províncias muita quantida-

de das de ouro , prata , e cobre , como referem o
mencionado Severim, e outros. (1)

5 Acabado o Império dos Romanos , feguiraô-fe

os Godos j e defde o anno 41 1 de Chrillo até o de

Tom.I. Part.I. Z f70>

fi"] Manoel Severim de Faria Notic.de Portug. dirc.4. ^.1. [2] I'Jem

ibid Far. Europ. Port. tom. 3. part. 4. cap, 11. Argot. Memor. ('o Arce-
bifp. Ai Brag. tom. 3 . no Supplcm, ao liv, 4.. pag. 1, VII. Soufa nà Hiftor.

Çieneal tom, 4, p. 107,
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fo , que lie o em que governou Leovigildo com
p 'Jer abfoluto, também naó ha memoria de moe-
d-i al^i^uma. Dj Leovigildo até D. Rodrigo, ultimo
Rey Godo, achaó-fc algumas, ainda que mal aber-
tas, de ouro, e prata, como as exprefla o allega-
do Scverim no §. 5. Fr. Bernardo de Brito diz,
que no tempo do Rey Godo Flávio Recaredo, o
qual morreo pelos annos de Chrifto 601 havia moe-
das de ouro, e prata batidas cm diverfas partes da
Lufitaniaj e que além da que refere Ambrofio de
Morales batida cm Évora com feu rofto de ambas
as partes , e a letra de feu nome com a outra EL-
BORA. JUSTUS } confervava elle em feu poder
outra de ouro baixo com feu roílo efculpido grof-

ftiramente , e no reverfo huma Cruz com eíla letra

OLISBONA, PIUS. Donde fe deixa ver , que
Jiavia em Lisboa officina de bater moeda em tempo
deite Rey. Também diz que vira outra do Rey
Svintila, de ouro, batida na Cidade de Évora, com
feu rofto de huma parte , e ao redor SVINTILA.
REX ; da outra banda huma Cruz com efta borda-
dura : EBORA VICTOR. Vencedor em Évora.
Sem embargo de que o Padre Argote diga, que na5
vira em Author algum moeda de prata do tempo
dos Godos, (i)

4 Seguiraô-fe depois os Mouros no anno de7i4,
ou 71(5 , e introduzirão as fuás moedas por toda a
Hefpanha em todos os trcs géneros de metal, ou-

ro , prata, e cobre , de que fe tem achado ainda al-

gumas ,
principalmente no Alentejo, e terras do Al-

garve , e nós vimos baftantes de prata com certos

caraóberes Arábicos
,
que fe defcubriraõ em Loulé.

Hum dos dinheiros, de que ufavaô os Mouros, era

chamado Maravedi , e permanecco tanto em Hef-
panha, que até o reinado delRey D. Fernando I. de

Leaõ todas as computaqóes das contas fe faziaõ por
ma-

£1] Argot.utfopr.pag.LX, Monarq.I.ufit.I.(?.c ip,*i,e»»í
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maravedis, a(TÍm como nós as fazemos agora pela

valia de reis. Pouco depois fe eftabeleceo a Monar-
quia Portugueza com Reys próprios , e das moe-
das, que eítes mandarão lavrar, e das que prefcn-

temente correm , faremos huma refumida memoria
pelo eltylo, que obfervamos.

f Alfonfim. Efta moeda mandou lavrar ElRey
D. AíFonfo IV. que delle tomou o nome, com o
confentimento do Clero, e Povo. (i) Era de três

qualidades , cobre, prata, e ouro : o Alfonfim de

cobre valia pouco mais de hum real dos noíTos : o
de prata era do tamanho de hum toílaõ , e valia

pouco mais de quarenta reis. Tinha de huma parte

íbbre o nome Alfo huma coroa , e por baixo do no-

me delRey havia humas, que tinhaõ a letra L, por
ferem abertas em Lisboa, outras a letra P, por fe-

rem feitas no Porto, e pela orla tinhaõ efta infcri-

pqaÕ : /ídjutorium mjlrum in nomine Domini. O mef-

mo fe lia da outra parte, onde eftavaõ os cinco ef-

cudos do Reino poftos em Cruz. O Alfonfim de
ouro valia quinhentos e tantos reis. (i) Todas cftas

moedas tinhaõ o melmo cunho.
6 AuYeo. Foy moeda, que correo no tempo def-

Rey D. Sancho II. pelos annos 1 240 , como fe acha

em efcrituras publicas. O Reverendo Padre Fr.

Francifco de Santa iVIaria em hum Tratado, que fez

das moedas de Portugal , e anda incorporado no
tom. 4. da Hiftoria Genealógica da Cafa Real a

pag. i6i. he de parecer, que efta moeda foíTe da-

quellas mefmas dobras de ouro , que fez lavrar El-

Rey D. Sancho I. com a fua figura armado a caval-

^ lo, com a efpada na maõ , e a letra : Sancius Rex
Portuga!!^ de huma banda, e da outra os cinco efcu-

dos em Cruz, que nós chamamos quinas, e dentro

em cada hum cinco dinheiros naô mais , e a letra à

Z ii ro-

[i] Ghronic.delRey D. Fern3nd.cap.c8. [i] Fr.Anton.da Purifica^,

Çhronic. de S.Agoft part.i li. v.7. tit. 6- §. 6.
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roda ; In mmlne Patris, (^ FiUi , Gf Spiriíus San&i.
Amen-^i (i) e fendo eíla tal moeda , valia o tal Áu-
reo pouco mais de cento e vinte reis da noíTa moeda
corrente, e hc a mais antiga, que le acha no Rei-
no.

7 Barhuãa, ouCelada. Foy moeda de prata mui-
to ligada, que mandou lavrar ElRey D. Fernanda
com o valor de 3(5 reis. De huma parte tinha hum
capacete com vifeira, e peito de malha, a que tu-
do chamavaõ Barbuda, ou Gelada, donde tomou o
nome, e em cima huma coroa , e pela orla da moe-
da a letra : Si Dominiis mihi adjutor ^ mn timebo: áx
outra parte huma Cruz da Ordem de Chriíto, que
tomava todo o va5, e no meyo da Cruz hum efcu-
do pequeno com as quinas de Portugal , e nos ân-
gulos da Cruz quatro caílellos , e em roda a letra :

Fernandus Rex Portugália ^ Jlg. No tom. 4. da Hif-
toria Genealógica da Cala Real vem aberta a lua fi-

gura, cuja circumferencia fe pude ver melhor, que
por informação dos Authores , os quaes difcrepaã
muito nas medidas da fua grandeza.

8 Calvário. Era certa moeda de ouro àcit quÈ^
lates , e também chamavaõ cruzados , que mandou
lavrar ElRey D. Joaô II í. com o valor de quatro-
centos reis

, que depois fubio a feifcentos reis. Ti-
nha de huma parte a Cruz fobre o monte Calvário,
que duqui tomou o nome, com a letra em roda : /«

hoc f.gno vinces : da outra banda o efcudo Real co-
roado , e a letra : ^oann, III. Port. (^ jílgarb. R. D,
Guin.

9 Ceitil. Mandou lavrar efta moeda de cobre El-

Rey D. Joaõ I
. , ou na occafíaõ em que tomou a Ci-

dade de Ceuta aos Mouros, como dizem alguns Au-
thores , ou porque era cada dinheiro deftes a fexta

parte de hum real de cobre , e por iíTo ceitil he o meí^
mo, que fextil , e efta nos parece a mais verdadei-

ra

[i] Monar^;Luíitan,Ii?.io,cap.7»
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ra dcducqa6. Lavraraó-na os Reys fucceíTores até

ElRey D. Scbaítiaó. (i)

10 Conceição. Ella moeda mandou lavrar ElRey
D. Joaô 1 V. em ouro , e em pruta no anno de 1648.

A de ouro valia doze mil reis : tinha de huma parte

a cffigie da Senhora da Ccnceiqaõ com três fymbo-
los deite Myílerio por cada lado , e em circulo as

letras: Ttttelaris Regni: da outra parte eftaviO as ar-

mãs Reaes no meyo de huma Cruz da Ordem de
Chriílo, e na cercadura : 'Joannes llll. D. G. Por-

tugalííe, t^ Algarbiíe Rex. A de prata tinha o meímo
cunho, mas era de mayor diâmetro, que os cruza-

dos novos , c corria com o valor de feiscentos reis,

A origem
,
que houve para fe cunhar eíU moeda , foy

sfllm :

11 Depois que o feliciíTlmo Rey D. Joaô IV.
fez tribut;u-io o Reino de Portugal à Conceição da
•Senhora em cincoenta cruzados de ouro cada anno,
applicados para a fua Real Capella de Villa Vicofa,
-jurando , e tomando neíte Myílerio a Senhora por
Protc(ftora do Reino em Cortes do anno de 1646 (1)

tratou logo de lhe pagar o tributo em moeda tfpe-

cial, e para iíTo mandou abrir a Franqa hum cunho
da forma, que temos dito, o qual trouxe, e fez

António Ruiter, a quem ic deu três mil reis, que
difpendeo com a abertura do ferro , como conlla do
liv. I. do Regido da Cafa da Moeda pag.ifó. verf.

donde inferimos, que o primeiro anno, em que El-

Rey fez a fobredita ofFerta, feria no anno de 1^48,
por fer efte anno o que fe vê expredo na fobredita

moeda, a qual defde o anno de lóf i principiou a

fer moeda corrente pela ley, que fihio para iílb. E
fem embargo de que no tom. 4. da Hiiloria Genea-
lógica da Cafa Real pag. 287. fe diga, que humas,

e

fi] Sever.cleFar.Notic.dePortug.difc.4..§ 27. Cunh2,Hiiror EccI.

deLisb. tom.i.p z. cap lo, Far. na Europ. Port toro.
3

p3rt.4 eap. 1 1.

n 10. [j] Brandão naMonarqLufit. liv. Jj) cap 13. pait.(5. Mac£d.Eva,'

cAvepart.i.cap. i/.n.ij.
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e outras moedas corriaô com pezo de hiima onça^
foy equivocaçaó

} porque da mefma ley
, que vem

no dico tomo a pag. ^fp. le vê, que as de ouro cor-

riaô com o pezo de doze oitavas, e valiaõ por doze

mil reis •, e as de prata com pezo de huma onqa, e

corriaõ por leis tollôes: e pezo de doze oitavas hc

onqa e meya.
12 ElRey D. AíFonfo VI. continuou também

a mandar lavrar as fobreditas moedas em todo o tem-
po do Teu governo , e da mefma forte ElRey D. Pe-

dro lí. e neíli moeda fe fazia a oíferta de vinte e

quatro mil reis no dia da feíla da Conceição , em
cujo dia trazem pendente ao pefcoço os três Offi-

ciaes, que adminiftraõ a Gafa da Senhora, huma das

taes moedas. No anno porém de i68f teve fim a fa-

brica deftas moedas, porque defde entaS nunca mais

fe lavrarão, entregaiido-fe os referidos vinte e qua-

tro mil reis cm outra qualquer moeda para a defpe-

zada feíla de Villa Viqofa.

13 Coroa. Foy moeda de ouro, que mandou la-

vrar ElRey D. Duarte com o valor de z\6 reis.

ElRey D. Manoel também a mandou lavrar, e va-

lia lio reis : chamava-fe Meya coroa. Eíle preço
cònfervou até o reinado delRey D. Joaõ III. e El-

Rey D. SebaftiaS. (i)

14 Cruzado. Quando o Papa Pio II. mandou a

Bulia da Cruzada para a guerra fanta contra os Tur-
cos, ordenou ElRey D. Affonfo V". que fe lavraíTe

huma moeda de ouro fubido de 24. quilates, e que

fe chamaíTe cruzado em reverencia da Bulia , e com
o valor de 400 reis. Tinha de huma parte a Cruz
de S. Jorge com a letra : Adjutorium nofirum in nomi^

m Domini\ e da outra o efcudo Real com a coroa

fobre a Cruz da Ordem de Aviz com eílas letras;

Cruzatus Alpbonji ^uinti R. Manoel de Faria ( 2 )

mof-

[i] Fr. A.nton. da Purific. ailegacl. c o illiiftr. Cunha na Hiftor. Ecclef.

âe Lisb, allcgid. Ordenaç. dalR.ey D. Min. IÍ7.4., tit. I . [z] Far.na Earop,;

Pofc. tom. 3. pare. 4. cap. 1

1

. n. 1 2

.
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moílra que vio hiima moeda deftas com diíferentc

cunho. No anno de if6i valia cada cruzado deftes

yoo reis , e depois foraõ fubindo ao valor de 600
reis, e dcítc ao de 640. (i)

I f Prefentemente correm cruzados novos de ou-

ro, que mandou lavrar ElRey D. Joaõ V. dcfde o
anno de 17 18 com o valor intrinfeco de 400 reis, e

na ellimacaõ commua de 480. Por Decreto de 8 de

Fevereiro de 1730 mandou o melmo Senhor que fe

lavraíTe nas Mmas quartos de efcudo de ouro cora

o valor extrinfeco de 400 reis cada hum , e intrin-

feco de 375" reis , tendo de huma banda o retrato

delRey, e da outra na parte fuperior huma coroa

Real, na inferior a era, em que fe fabricaó , e na

circumferencia o nome delRey. A eíta moeda cha-

mamos cruzado , dos quaes já naõ ha muitos.

\6 ElRcy D. Joaô IV. mandou lavrar cruzados

de prata com o valor de 400 reis, e meyos cruza-

dos com 100 reis de valia. Depois foraô fubindo

até o reinado delRey D. Pedro II. que levantou os

cruzados a íeis toftões , c os meyos cruzados a três

toftóes , mandando também lavrar cruzados novos

de prata com o valor de48o, e meyos cruzados com
o de 240, a que prefentemente chamamos doze vin-

téns, e que ainda correm nos noíTos tempos.

17 Dinheiro. Foy moeda de cobre, que linha de

huma banda a Cruz da Ordem de Chriílo com duas

eftrellas , e duas meyas luas nos vãos , e a letra jÍ.

Rex Portugália;', da outra parte tinha as cinco quinas

com a letra: Algarhii, Valia hum ceitil menos hum
decimo. Deftes dinheiros faz mençaó a Ordenaqaõ
velha IÍV.4. tit. i. §. 17.

18 Dobra. Moeda de ouro de varias caftas: P^r-

tuguezas ^ Cajlelhanas ^ Monrifccis ^ ou Barbarifcas. As
Portuguezas c\\^rc\^\dX)-{t Cruzadas

^
que mandou la-

vrar ElRey D. Diniz com o valor de 270 reis : ou-
tras

t«] Cunha na Hiílor. Ecclcf.dc Lisb. tom. i . part.i. cap. 10. n. 10,
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trás fe chamaõ Dobras delRey D. Pedro ^ e valiaô 147
reis. Das Dobras Caftelhanas havia humas, que fe

cham^vaó da Banda
^ por ferem lavradas por EiRey

D. Affonfo Xf. deCaílella, e tinhaõ de huma par-

te a banda , iníignia da Ordem Militar, que o mef-
mo Rey inftiruio, e vaiiaó zi6 reis: com efte no-

me faz delias meneio a Ordenação velha liv. 4. tit. i.

Também fe chamavaô í^aledias , porque valiaô , e

corriaó em Portugal. Havia outras dobras com o

nome de Dona Branca, e ouiras Sevilhaftas
,
que man-

dou bater em Sevilha ElRey D. Affonfo o Sábio, e

valiaô 600 reis. Tinha5 de huma parte ElRey ar-

mado a cavallo com a efpada na maô , e a letra em
roda : Dominus mihi adjutor : da outra parte as armas

de Caftella, e Leaó com o letreiro: yílfonf. R. Caf-

tslL-e^ l^ Leg. (i) As MouriCcas , ou Barbarifcas va-

liaô 2,70 reis. ElRey D. Pedro T. mandou lavrar

Meyas dohras com o valor de 75 reis e meyo.
19 DucataÕ de ouro. Qiiando ElRey D. Sebaf-

tiaõ foy a Guadalupe, mandou lavrar efta moeda:
huma com. o valor de quarenta mil reis, outra de
trinta, outra de dez cruzados, (i)

20 Engenhofo. Foy moeda de ouro, que fex la-

vrar ElRey D Scbaíliaó no anno de if6i com o

valor de foo reis. Tinha de huma parte a Cruz com
a letra : /« hoc fegnõ vinces } e da outra banda o efcu-

do do Reino com a letra : Sebaíiian. 1. Rex PortU'

gal. Chamou-fe efta moeda do Engenhoío, por af-

ílm fe chamar Joa5 Gonqalves, natural de Guima-
rães, qae fez o cunho. Ordenou o elle de forte,

que as moedas fahiaõ fundidas de pezo , c com hum
circulo ao redor para naõ fe poderem cercear. (3)

2,1 Efcudo. Mfoeda de ouro com muita liga, que
mandou fazer ElRey D. Duarte com a valia de 90
reis. ElRey D. Manoel a mandou desfazer.

iz Ef'

[1] Cuaha.Hiílor. Ec:l. deLisb part. i.cap zo. n. 13. [2] Fr. Ma-
jjoel dosSiat.Hiftor. Ssbaíl.p.^SS. [3] Barbof. KeiaiíT.à Ord, tit. ii,,

iv.i.p.30,



Díis Moedas, iSj

22 Efpadim» Houve nefte Reino moedas com
cfte mefmo nome de três callas. Efpadim de ouro

mandou-os lavrar ElRey D. Joaó II. com o valor

de jio reis. Tinha de huma parte o efciido do Rei-
no com a letra : Adjutorium mflrum in nomine Domi-
pi ; e do reverfo huma efpada empunhada com a

ponta para cima, c em circulo o nome delRey. Em.
tempo delRey D. Manoel valia foo reis. Efpadins

de prata ^ que mandou abrir ElRey D. Aílonlb V.
com o mcfmo cunho que os de ouro, fó com adif-

ferencja de ter a ponta da efpada voltada para baixo.

Chamou-fe Efpadim em memoria da Ordem da Ef-

pada
, que inftituio para a Conquiíla de Fez , co-

jno diz Severim. (i) Valiaõ 24 reis. Efpadins dj/

cohre prateados mandou bater ElRey D. Joaõ \i.

com o valor de quatro reis.

25 Forte. Com efte nome mandou lavrar ElRey
D- Diniz huma moeda de prata com o valor de dous
vinténs, ou quarenta reis; e meyos Fortes, que va-

liaõ hum vintém. Tinha hum , e outro de huma
parte o habito de Chrifto com a letra : Dionyfius

Rex Portugal. [^ Jlgarb. da outra parte as armas do
Reino, e a letra: /íjutoriítm nojirum in nomine Domi-
ni. Houve outros Fortes , e meyos Fortes , que
fez bater ElRey D. Fernando em preço de 19 reis,

que depois abateo a 16,

24 Frizaate. Foy moeda de prata ,
que corria

no tempo de noflbs primeiros Reys, mas naô fe fa-

be de que valor era. A Monarquia Luíitana faz men-
íjaõ defta moeda. (2)

2f Gentil. ElRey D. Fernando mandou lavrar

cfta moeda de ouro, mas de quatro caílas. Havia
Gentil de hum ponto, e valia 162. reis: Gentil de

dous pontos 144 reis : Gentil de três pontes iz6

íeis: Gentil de quatro pontos ii<5 reis. Fr. Anto-
Tom.I.Part.I. Aa nio

[1] Manoel Severim de Fir Notic.de Portug.difc. 4. §.29 [2] Moi'

narcj. Luíic. p.j. in Append. n.iíj.
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nio d4 Purificação (i) diz, que o Gentil delRey DJ
Fernando valia 720 reis.

1(5 Grave. Moeda de prata, que mandou bater

ElRey D. Fernando do tamanho de meyo toftaõ,

e valia 21 real. Tinha de huma parte a letra F, pri-

meira do feu nome, e febre ella huma coroa dentro
cm hum efcudo , e nos lados duas Cruzes , com a

letra na orla : Si Dominus mihi adjutor. No reverfo

tinha a Cruz de S. Jorge fobre hum efcudo rodea-

do de quatro caftellos , e o nome do Rey na cerca-

dura.

17 índios. Mandou ElRey D. Manoel no anno
de 1499 lavrar cila moeda de prata com o valor de

35 reis em memoria do defcubrimcnto da índia. Ti-
nha de huma parte a Cruz da Ordem de Chrifto com
o letreiro ; In hoc Jigno vimes j e da outra parte as

armis do Reino com a letra : Primus Emanuel.

28 JuJ^o. Efta moeda era de ouro, que mandou
fazer ElRey D.Joaõ II. e valia 600 reis. De huma
parte tinha o efcudo Real já com as quinas direitas

fem a Cruz de Aviz, e o nome delRey na cercadu-

ra j e no reverfo tinha a effigie delRey fenrado em
hum throno com a efpada na maõ entre dous ramos
de palma , e a letra em roda: 'Jujius ut palma flore'

hit.

ip Leal. Era moeda de prata , que mandou fa-

zer ElRey D. Joaõ ÍI. com valor de doze reis. Ti-
nha de huma parte a letra Leal por baixo de huma
Cruz 5 e da outra parte o efcudo do Reino com o
nome delRey na orla.

30 Livra. Foy moeda lavrada em vários reina-

dos, e de varias caftas , donde procede a alteração

de feu valor. \ Livra de ouro em tempo delRey D.
Diniz valia oito vinténs : o mcfmo valor tinha já no
reinado delRey D. AfFonfo III. No tempo deÍRey
D. Joaó I. valiaõ pouco mais de 8i reis. A Livra

àe

£i] Purific.ChronicdeS. A^oíl allegada.
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àe praia era de dous géneros: /antigas ^ c novas. Ha-
via livras antigas ,

por cada huma das quacs le ha-

viaÕ de pagar fetecentas das novas, e aíTim valia ca-

da huma das antigas 56 reis : e havia também livras

antigas, por cada huma dasquaes le pagava quinhen-

tas das novas , e entaô valia cada huma if reis. A
Livra de cobre era de três fortes i

porque havia li-

vra de dez foldos
, que valiaõ três reis e meyo : li-

vras de dez livras pequenas, e valiaõ meyo real: li-

vras de três livras e meya
,
que valiaõ real e meyo,

e corria5 até o unno de 1407.

51 Maravedim, ouMorabiíino. Foy moeda, que
introduzirão no Reino os Mouros Almoravides, ou
JMorabitos, que fígnifíca Fieis ^ fegundo o moílra

Aldrete. (i) Havia maravedim de ouro, que man-
dou lavrar ElRcy D. Sancho I. com o valor defoo
reis. Tinha de huma parte a effigie delRey a cavai-

lo com a efpada nua na maõ , e pela orladura ; In

comine Pafris, G? F///;', í^ Spiritus Sanai. No re-

verfo tinha o efcudo Real , e o nome delRey em
gyro. Os maravedis Mourifcos naõ tinhaõ mais que
huns caraòlercs , ou attributos de Deos de huma
parte , e da outra, o nome do Principe

,
que os

mandara abrir. Houve também maravedis de prata,

que corriaõ com o valor de 27 reis.

31 Mealha. Naõ era moeda , que tiveíTe cunho
particular, mas era metade da moeda, que chama-
vaõ Dinheiro^ e valia meyo ceitil.

35 Nomeada. Moeda de prata, que fez lavrar

ElRey D. Joaõ I. c feu filho ElRey D. Duarte.
Naõ fe fabe o que valia. Tinha de huma banda a

Cruz de S. Jorge com a letra: Dominas adjiiíor for-

iis j e da outra o efcudo do Reino com o nome del-

Rey na circumfcrencia.

34 PatacaÕ. Era moeda de cobre com o valor

Aa ii de

[i] Aldict. noThefouro da língua Caílelb. Vide etiarr. Bochart. ío

Çcograf. Sacra no principio da fua vida.
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de dez reis, que mandou fazer ElRey D. Joaõ IIÍ,'

Tinha de huma parte o efcudo Real coroado com o
nome delRey , e da outra parte a letra X, com a

infcripcaó : Rex ^intusdectmui. Havia também meyos
patacões com a letra F y

que valiaõ cinco reis. El-
Rey D. Sebaftiau reduzio eíta moeda ao valor de
três reis.

3f Peças. Moeda de ouro
,
que corria no tem-

po do Infante D. Pedro, Duque de Coimbra. El^^

Rey D. Joaó ÍI. a mandou desfazer.

35 Pé'terra. Moeda de ouro , que fez lavra?

ElRey D. Fernando com o valor de 2.16 reis.

37 Pilarte. Foy moeda de prata, que lavrou El-
Rey D. Fernando com o valor de treze reis, e dous
ceitis. O nome de Pilarte foy poílo em attenqaõ,
ou memoria dos pagens dos Toldados eítrangeiros,

que lhe levava5 os capacetes , ou barbudas , a que
o Francez chama Pilartes.

38 Portiiguez. ElRey D. Manoel, do ouro, que
\ht vinha das Conquiítas da Aíia, fez lavrar humas
moedas , que fe chamarão Portuguezes de f00 duca-
dos cada huma, e depois mandou lavrar outras, que
valiaõ quátro mil reis. Deitas houve tanta copia,

que nas praqas naô fe pagava por quaíl todo o Rei-
no com outra moeda, fenaõ com a chamada Portu-^

guezes de ouro. (i) Tinha de huma parte a Cruz da
Ordem de Chriíto , e a letra em roda : In hoc figm
'vinces; e da outra o efcudo Real coroado com as le-

tras : E. R. P. A. C. U. A. D. G. que qucriaõ dizer:

EmmanuH RexPortugalice , Algarb.q. Citra, Ultra Afric,

Dominus GHÍne<£. Tmha outro letreiro por fora jun-
ro :\ gAríila , ou orla : C. C. N. £. A. P. I. que dizia :

Comercie^ Con^^uifla ., 'Navegação ^ Ethiopia ^ Arábia^
Perita., índia. ElRey D. Joaõ Til. também os man-
dou lavrar da mefma forma. ElRey D. Joaô V. man-
dou lavrar em Lisboa no anno de 1718 Portuguezes

de

£ij Far. noComra.dasLufiad. dcCam.cant. i.p. ii%.



Das Moedas. i^^

de ouro de zi quilates, e com o valor de ipioo cada

PorcLiguez , os quaes toraõ fomente para Tc lanqar

nos aliccrfcs da Real Igreja de Mafra. Também El-

Rey D. Manoel mandou fabricar Portuguezes de pra^

ta no anno de 15*04, e valia cada hum 400 reis. A
eftes Portuguezes depois refufcitou ElRey D. Joa6
IV. , e EIRey D. Pedro II. chamando-lhe Cruza-
dos.

3P ^^aíto vinténs. Mandou lavrar efta moeda de

prata ElRcy D. João III. que de huma parte tem
o nome do Rey com coroa , e o numero LXXX.
e na orla a letra : Rex Portug. i^ Algarb. Da outra

parte tem a Cruz de S. Jorge com a fabida infcri-

pqaô : In hoc figno vimes

.

40 Real. Eíta moeda a mandou lavrar em prata

varias vezes EIRey D. Joaó I. lempre com o mef-
mo valor, mas cada vez de menor pezo. Os primei^

ros valiaõ nove dinheiros , os fegundos féis dinhei-

ros. Até o tempo delRey D. Manoel corriaõ Reaes
de prata com o valor de vinte reis, e outros de trin-

ta. EIRey D. JoaÕ III. também os mandou lavrar

com o valor de quarenta reis, e com os mefmos cu-

nhos da moeda de quatro vinténs , mudando o nu-

mero 80 em 40. A mefma moeda fez lavrar D. JoaS
IV. e he o chamado meyo toftaõ

, que hoje corre.

Havia Real de cobre de varias fortes : huns tinhaõ

miíhira de eílanho , com que ficavaõ mais claros,

e fe chamavaõ Reaes brancos. Mandou lavrallos EI-

Rey D. Duarte, eD. Affbnfo V. Os que fe lavra-

rão antes do anno de 1446 valiaõ dez ceitis. Havia
outros Reaes cham.ados Pretos

,
por ferem de cobre

puro, e valiaõ pouco mais de hum ceitil. EIRey
D. JoaÕ lí. para deílerrar tanta confufaõ de Reaes,

fez lavrar Real de cobre de féis ceitis. O mefmo íi-

zeraõ feus SucceíTores até ElRcy D. JoaÕ III. Ti-

nhaõ de huma parte hum i?, debaixo de huma co-

roa , e da outra o efcudo do Reino com o nome
delRey na orla. EIRey D. Sebaftiaô fez.lavr^r Meyos

Reaes
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Rcaei cDm a valia de três ceitis : tinha de huma ban-
da hum S coroado, e da outra hum R entre dous
pontos.

41 Sinqiúnho. Moeda de prata delRey D. Joa5
II. e D, Manoel: valia cinco reis. O delRey D.
Manoel tinha de huma parte os cinco efcudos do
Reino em Cruz com as letras : Emmanuel P. R. {5?

yíl. da outra huma malta com a mefma letra. Tam-
bém ElRey D. Joaõ IV. fez lavrar Sinquinhos de
prata.

41 Soldo. Foy moeda das mais antigas do Reino
lavrada em ouro , prata , c cobre. A de ouro valia

oito reales , ou dezafeis vinténs : a de prata dez reis

:

a de cobre hum real. Eíle foUlo em tempo delRey
D. Joa5 T. chamava-íe Moeda-Febre.

45 Talento. Corria efta moeda no governo del-

Rey D. Sancho L no anno de 1188 , e valia quatro

ducados, ou cruzados, e era de ouro.

44 Tornezes. Moeda de prata em tempo delRey
D. Pedro I. Tinha de huma parte a cabeça delRey
com barba comprida, e a letra : Petnis Rex Portu-

gal, y Algarbii : da outra banda o elcudo do Rei-
no, e na orla a letra : Deus adjuva me. Valia treze

reis. EIRey D. Fernando também lavrou 'Tornezes^

que valiào oito Toldos, ou quatorze reis.

4f Tc{Íli5. EIRey D. Manoel mandou bater ef-

ta moeda em ouro , e em prata. A de ouro era o

quarto de ouro dos Portuguezes : a de prata valia cenj

reis. Tinha de hum lado a Cruz da Ordem de Chrif-

to com a letra : In hoc figno vinces j e do outro as

armis do Reino com coroa, e o nome do Rey na

orladura. Mandou lavrar também Meyos toflòes com
os mefmos cunhos, e letras, e valiaô cincoenta reis.

4(5 S.f^icente. Moeda dcour.i, que fez lavrar

EIRey D. Joaõ III. com o valor de mil reis. Ti-
nha de huma parte a imagem de S Vicente com hu-
ma náo na ma5 crquerda, e hum ramo de palma na

direita com a letra : Zelator Fidei ufqiie ad moríem :

da
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8a outra parte o efcudo Renl com a letra : Joan. Uh
Rex Portug. y Âlgarh,

47 Vintém, Moeda de prata, que teve principio

no tempo delRcy D. Aftonfo V. e todos os mais

Rcys continuarão a mandar lavrar , ainda que cora

a forma, c figura mudada, mas fcmprc com o valor

de vinte reis. Em tempo dos Reys Filippcs houve
a moeda de meyo vintém em prata

, que valia dez
reis.

Dinheiro
, ^«^ prefentemenie corre.

Em ouro.

Dobrão de

Meyo dobrão de
Dobra de 4 efcudos

Aleya dobra de 2 t{c.

Moeda de ouro de
Meya moeda
Efcudo
Quarto de moeda
Meyo efcudo
Cruzado novo
Quarto de efcudo

Em prata.

Cruzado novo
Doze vinténs

Seis vinténs

Toftaõ
Três vinténs

M«yo toftaõ

Vintém

Em cobre.

Moeda de
Moeda de
Moeda de
Moeda de

Falor. Pezo.

14U000
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Por Ley do anno de 1752, prohibio ElRey D. Joaõ

V. que fe lavralTcm Dobrões de doze mil e oito-

centos, Moedas de quatro mil e oitocentos, nem
outras, que excedaô o valor de féis mil e quatro-

centos reis-, e qu3 em todas, aíTim nas que corriaó

,

como nis que felavraíTem, fe pozeíTe afarrilha, que

tem as de prata.

. Noticia do valor
,
^ue tem tido o marco de ouro , e prata

nefie Reino em vários governos.

Rey.

D. Sancho I.

D. Pedro I.

Idem
D. Fernando
D. Joaõ r.

D. Affonfo V.
D. Manoel
D. Joaõ III.

Idem
D. SebaftiaS

Idem
D. Henrique
Idem
D. Joaõ IV.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
D. Affonfo Vi;
Idem
D. Pedro IL
Idem
Idem
D. Joaõ V,
Idem

Metal.

Ouro
Idem
Prata
Idem
Idem
Idem
Idem
Ouro
Prata
Idem
Idem
Curo
Prata
Ouro
Idem
Idem
Idem
Prata

Idem
Idem
Idem
Idem
Ouro
Idem
Prata
Ouro
.Prata

Valor.

6U480.
7U380.

.

Up4f.
Uçoo.

2.U600.
iUi6o,
2U2.80.
joUooo.
2.U(5oo.

2,U4oo.

2U680.
40U000.
4U000.

42.U140.
yiUioo.
5'fUó8o.
80U000.
3U600.
4U000.
5'Uooo.
4U400.
4U600.

8rU3i2.
p5Uooo.
5*17(500.

5P5Uooo.

fU^oo;
CA-
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CAPITULO XIIL

Da Lingua Portugueza,

1 A Primeira lingua, que fe fallou em Portugal,

JTx. foy a que communicou Tubal aosTurdu-
los

, primeiros habitadores de Lisboa, os quaes mul-

tiplicando-fe foraô povoar depois parte da Turde-
tanía , ou Andaluzia-, (i) porém que lingua foíle

aquella , he toda a difficuldade. Dizem huns
,
que fo-

ra a lingua Hebraica, (2,) outros aCaldaica, cu al-

guma das fetenta e duas, em que Deos prodigiola-

mente dividira a primitiva na torre de Babel. Mui-
tos le capacitaó

, que a lingua primeira, e geral de

toda a Hefpanha fora a Vaíconqa, ou Bifcainha.

2. Filippe de la Gandara julga (3) que era idio-

ma particular , e dillinóto do Caldeo , e Hebreo5
mas conforme os caraóleres , de que uíavaõ os anti-

gos Turdulos Portuguezes , infere Fr. Bernardo de

Brito, (4) que feria a lingua dos Hetrufcos, ufada

em Itália deide o tempo de Noé ; porém ou fofle

hum, ou outro idioma, he certo que a tal lingua

dos Turdulos naõ foy univcrfal em toda efta noíTa

Peniníula, porque comprehcndia difFerentes nacôes,

e cada huma , cm quanto viveo iobre íí , confcr-

vou feu particular idioma, conforme aíTevera Plí-

nio, (f)

3 Com a fama, e attraílivo das rique2as de Heí-
panha fízeraô traníito a eftas partes muitas gentes de

Toni.I. Part.I. Eb ou-

[i] Monarq Lulitan. Hv. a. cap.f. [i] Matiit. Profapia deChrift.'

Edad i. cap. 4 § 8. Marin. Siculo , Garibay , c outros apud D. Thomaz
Tamayo na Detenfa de Flávio Dextro p. 105. [j] Gandara , Ti iunf. dei

Rcin.dcGaliz. noAppend, cap. 5-,
[4.] Monarq. Lufit.utfupr. [jjPIin,

lib.3. cap.i.
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oneras nações j (i) e como as línguas entraõ nas Pro-
víncias com os íeus Conquiítadores, introduzirão os

Cartaginezes, e Gregos muitos vocábulos dos Teus

idiomas
, que ainda confervamos , e retemos. (i)

Depois vieraõ os Romanos , e para expulfarem de
Heípanha aos Cartagineses

,
gallaraô naó menos

que duzentos annos até a vinda de Auguílo Cefar.

4 Em todo eíle efpaco de tempo foraõ os Ro-
manos intromettendo , e efpalhando pouco a pouco
as luas leys, coltumes , c locução j (3) e confede-
rando-fe com os noflos por cafamentos , fundando
Colónias, e eftabelecendo Conventos Jurídicos, pa-

ra que todo o governo de paz , e guerra dependefle
delles, obrigarão porefte modo politico, e fagaz a

que todos os Luíitanos fallaíTem Latim. Nelle lahi-

raÕ taõ infignes alguns , que depois o foraó eníinar

dentro a Roma. (4)

f Corria o anno de Chríílo439 , quando os Go-
dos, Alanos, Vândalos, Suevos, e outras Nações
barbaras Scptentrionaes invadirão Itália, França, e

Hefpanha $ e affim como eíta barbaria Gótica fez

defcahir da pureza da lingua Latina aos Romanos,
produzindo em Itália o dialeélo Italiano, em Fran-
ça oFrancez, cm Heípanha o Caftelhano, affim em
noflos Paizes fez nafcer a lingua Portugueza. (f)
Verdade he que os Godos delejaraô muito accom-
modarfe com a lingua Romana , mandando verter

em Latim os nomes dos officios de feus palácios

,

Corte , e exércitos j porém como era gente mal
dif-

fi] Strab. lib.i &lib. if . Varaeus lib. i.cap. ii. [2] Refend.lib. i.

Antiq. enasNotssaoPoem. deS. Vicen:. liv. 2. not. 44. Far na Europ.

Port tom. 5
part 4. cip. 9 Mitut, ut fup.§ f. Joaó Franco Barreto na

Crt0gr.P0rt.Lui7. Martinho nis Antiguid.de Lisb.liv.i.c. 13. [3] Re-

fend lib. 3. Antiqair. ^íiere tandem in Romanorum mores Lt/jit»ni , ^
íivilitatem, linguamque Latinam

, ficut ó* Turdetani accepere. Aldrer.

nas Antigaid.deHefp liv.i.cap.n. [4] Manoel Sei/erim de Faria No-

ti:. de Port. difc jv §. 2. [f] Kirquer de Turri Babel hb j.p.iji.ÊAí

adzentu Gothorum , Alanorum , Vundalorum inger.tem corrupthnem pfjfa ,

qu:i:erMs alu} peperií , lt;ilicnm , CÁllkdm , Hifpanicam , LuJitanicMi,
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dircíplinada , mifturou de tal forma hum com outro
idioma, que enchendo-o de rollecifmos , baibarif-

mos, e impropriedades, relaxou, e corrompco to-

talmente o Latim , que os noílbs fallavaO, mudan-
do-lhe até os caraéleres Latinos em letras Góticas,
que introduzio o Biipo Ulíilas

, (i) efpecialmcnte

nos livros (agrados, e Eccltfiafticos.

6 Sobrcvieraõ os Mahomctanos, e entaó fe aca-

bou de arruinar , e perverter a lingua totalmente

com as palavras Arábigas. Hum noflo Author mui-
to erudito (z) diz

,
que na invaíaô dos Mouros, fi-

cando livres as montanhas de Arturias, para onde
foraõ refugiarfe os Hcfpanhoes , que ficarão depois

do ultimo Rey Godo D. Rodrigo , Te confervara

entre elles illezo o Romance , que era vulgar no
dominio Gótico, fem mefcla do idioma Árabe. Al-

fim íeria i mas quem poderá negar que dos Árabes
fe deduzirão , e permanecem ainda em o noíTo dia-

leélo muitas dicqões, que principiaõ por al^ € xa^

e as que finalizaó em z , como obfervou o infigne

Joaõ de Barros ? (5)

7 Entrou finalmente em Portugal o Conde D,
Henrique, primeiro tronco dos Reys Poriuguezesj

e como elle era Francez, ecafou comPrinceza Caf-

telhana , caufou na Imgua outra mudança , aggre-
gando-lhe novo complexo de palavras Caítelhanas,

e Francezas } porque como bem advertio o difcreto

Bembo
, (4) tratando da alteração

,
que tinha havi-

do na lingua de Roma até o anno de if40, con-
forme faõ os Soberanos, que governaõ, aílim faõ os

idiomas, que fe fallaó j porque o difcurfo como o
corpo fe colluma veltir , e ornar, fegundo o ufo,

que ordinariamente fempre fegue o exemplo do Rey:
e attendendo a efte peregrino , e verbal matiz, dif-

Bb ii fe

[1] Marian. Hiftor.de Hcfp toco.!, liv.9 cap. 18. Yanesliv.z. p 644,
de la Era, y Fechas deHefp. [i] Martinh. de Mendcç. Difc. Philolog.

contr. P. Feijó imprcíT.çm Madrid ann.i 7 17. [5] Joaõ deBarr.Dialog.

dolouv.daDoíTalioguag.p./é. [4] Bcmb.nasProí. Iiv.itp.t6. verí.
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fe o Padre Joa5 de Mariana, (i) que a língua Por-
tugucza era mefclada de Latim, Francez, e Caítc-
Ihano. Todavia as compofições feitas em vulgar
Portuguez

, que daquelle leculo permanecem, Taó

de forma, que hoje fe fazem imperceptíveis, e de
ingrata diíTonancia aos mefmos compatriotas, (i)

8 Ainda no tempo delRey D. Diniz , do qual
affirma Manoel de Faria (3) que fora douto, e Poe-
ta, c que onofib idioma grangeara por eíTe refpei-

to mais perfeita cultura, fe conferirmos, e cotejar-

mos o eftylo , e as palavras daquelia era com as de
agora, acharemos infinita diíFerenca. O Padre D.
António Caetano de Soufa (4) tranfcreve huma car-

ta daquelle Rey em refpofta de outra de fua Santa
conforte a Rainha Santa Ifabel, cuja locuqaõ bem
eonfirma o que dizemos. Veyo ultimamente o gran-
de Virgílio Portuguez Luiz de Camões com as fuás

Poezias épicas , e lyricas , e o incomparável De-
mofthenes Luíitano o Padre António Vieira com as

fuás declamações Evangélicas, para communicarem
o ultimo refplandor, formofura, e perfeição à lín-

gua Portugueza.

9 Com eíle augmento , e eftado participa ella

prefentemente de todos aquelles attributos
,
que a

podem fazer fummamente eílimavel entre as melho-
res da Europa, porque tem abundância de termos,
e copia de palavras , com que fe explica j e algu-
mas taÕ efiicazes, que as que faõ nativas, e propria-
mente Portuguezas , em nenhuma outra língua fe

encontrão femelhantes , nem ainda equivalentes. Só
o Portuguez com a única palavra Saudade fabe ex-
primir com muito mayor forqa, e energia a conf-

tan-

[1] Marian. Hiftor.de Hefp.lib. i.cap.f. [2] Veja-fe a Far. na Eu-
Top.Portiig. tom.3 . part.4. cap. 9- e no Comm. das Rim. de Cam. tom.4.
part z.pag.Si. ErítChronic. deCifter liv.ó. cap. i [5] Idem Far. na
Europ.Portug.tom 5.part.4.cap.9. [4]Souíano Agiolog.Liirit.tora.4,

pag.j-S. Veja-fe o Apparat. da Hiííor. Geneal. do roefmo Authortom^l»
pio8. e a Leiuô Ferreira nas Noticias Chronolog. n./7^
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tancia do amor aufeniej e com a voz Magoa a pene-

trante dor do fentimento. Para fallar em todo o gé-

nero de aíTumptos tem a extcníaO necclliiria de vo-

cábulos, e modos abundantes : por iflo diíTe bem o
Tito Livio Portuguez Joaõ de Barros, (i) que fe

Ariliotcles fora nodb natural , naó fora bufcar lín-

gua cmpreílada para efcrever na Filofofia, e em to-

das outras matérias , de que tratou j e fe lhe falta-

ra algum termo fuccinto, fizera o que vemos em
muitas partes aos prefentcs , que quando carecem
de termos Thcologaes os Theologos para entendi-

mento real dacoula, os compozeraó , c aíTim os Fi-

lofofos, Mathematicos , Jurillas, e Médicos : eo
recurfo a idiomas eítranhos na introducqaó de vozes

novas nnó fó he licito, mas precifo.

10 Níjs naõ podemos negar que a noíTa língua

fe tem valido , enriquecido, e aproveitado das vo-

zes, e frazes de outras Nações, como até agora te-

mos vilto : mas qual fera o idioma, que naó tenha

ufado deite fubfidio? Naó nos dá o breve metho-
do

,
que feguimos, lugar para nos deter com exem-

plos demonitrativos i
porem fó notamos, que a lín-

gua Caílelhana, (da qual intenta molhar hum Au-
thor (1) que a Portugueza he feu dialeóto

, j men^
digou também da noífa algumas palavras j e fe nós

fôramos mais folicitos nas iraducqõcs Latinas, co-

mo tem fido a gente Caílelhana, Italiana, e Fran-
ceza, tivéramos avocado muitos mais vocábulos, e

vozes da lingua Latina, em forma que a Portugue-
za naO pareceíTe já corrupção fua, como lhe cha-
mou Camões, (5) mas muito mais femclhante a el-

la, como filha legitima de máy taó nobre. (4) Eaf-
lim como por meyo das conquiítas da Afia, e Afri-

ca adquirimos as palavras : Lafcarim ^ Chathio ^ Znm-
baya^ e outras muitas , que nos faó já domeílicas,

da

I

[ij Joa6 dcBarr .Dialog utfupr. pag.ff. [1] Gregor. Lop .Madeira

noDifc. delmonteSanto dcGranad. part.i.cap. ip.p.yo. [jj Cfjnccs
Caat.i.Lufud, cft.35, [4] Kirquer de Turri Babel iib.j. cap. í.p.yji.



1 9 S Múppa de Portugal,

<3a rncrma force tivéramos conquiílado inteiramente

a lingua Latina , cujos vocábulos ainda aflim tem
degenerado taô pouco no idioma Portuguez, que
fem violência podem nelle comporfe muitos difcur-

fos com a mcfma conformidade com a Latina
, (i)

o que naó fuccederá facilmente às outras locuqões,

que fe prezâO de ferem ieus dialeélos.

II Participa mais a lingua Portugueza da efti-

mavel circumltancia de fc poder articular com hu-

ma pronunciaçaG fonora, defembaraçada, e fuavej

porque nem he gutural, nem finaliza as dicções em
confoantes afperas , como faó: d^ «, /, x, aíTim

como ouvimos a muitas linguas da Europa. E quan-

do naó houvera a confiíTaõ confiante de muitos Au-
thores graves Gaifelhanns , (i) que attirmaõ haver

na lingja Portugueza eíla mclrai fuave proliçaô
,

bailava o provar aquella aptiffima , e notória facili-

dade, com que os Portuguezes adquirem , e fallaõ

com cadencia todas as linguas eltrangeiras, a que fe

applicaõ, o que naó he taô faòtivel aos outros com
a nofla, que poucas vezes atinaõ com a fua verda-

deira pronunciaqaô. (3)

li Attnbuem muitos eíla difficuldade àquella

frequência do noíTo dipthongo aP , corruptamente
deduzido do om Francez, c Gallego, em que nofios

compatriotas antigamente acabavaô rodas as dic-

ções, que hoje terminamos em <2Í?, excepto os da

Província do Minho, que pela mayor vifinhanqa de

Galiza ainda claudicaô niífo. A quem fe faz mais

diíiicil articular eíle dipthongo , he à gente Caile-

Ihana ,
porque tem o coílumc, de finalizar coma

letra n quafi todas as palavras , que nós acabamos
era

[i] ^oaõ de Barros, Manoel ile Far. Joaf) Frenco Barreto )á allega-

dos, Manoel Sevcrim de Far. DiTc. var. difc. z Macedo nas Flores de

Hefpanh. cap ii eitcel.y. fij Marian. Hiftor. de Hefp. liv. i. cap y.

Lope da Vega n^ Defcr. d' Tapada, ena Dorot a<fl i. fcen. i pag. 40,

[jj Vejafe a Faria no Prologo do tom. i. da Europ. Port. eaD.Beroar»

da ferreira oaErpana libeitada cant. i cíl. 6.



T)ã JJngua. liji)

em m. Eíle embaraqo pretendeo dcfterrar do noíTo

idioma António de Mello da Fonfeca no feu Antido-

ío da lingíia Portngueza ^ cu)o ai bit rio naó foy bem
aceito pelo lábio , c prudente juizo dos críticos j

porque cftc próprio mytacifmo, ( fc aflim lhe qui-

zermos chamar ) convém muito com o arn dos La-
tinos , terminação frequente allim de nomes, como
de verbos , c com tudo a defende Quintiliano ; (i)

nem deixa de parecer grave, e fuave a cadencia La-
tina com eftas terminações, que com mayor facili-

dade fuavizaremos, ufando do remédio, que em ou-

tra parte advertimos (2,) para a boa elegância , e elo-

quência Portugueza.

1 3 Delia mageftofa armonia procede fazerfe o
idioma Portuguez apto , e opportuno para todos os

eítylos , e aíTumptos, e para o verfo com efpecial

propriedade. Tal era o apreço, e eftimaçaó
, que

as Muias Caftelhanas faziaõ da noíía lingua para ex-

preffar quacsquer aífeétos por meyo do Numen, ou
Enthufiafmo Poético, que deixavaõ a fua lingua

para compor no rithmo Portuguez. Aíím o affirma

Argote de Molina, (3) allegando humas Coplas Por-

tuguezas de Macias, Poeta Caltelhano : Si alguno le

parecer que Macias era Portuguez , efié ad-vertido
, que

hafla los tiempos delRey D. Enrique III. todas las Coplas
,

que fe hazian , com-mummente por la mayor parte eran en

aquella lengua. De maneira, que aííim como em Itá-

lia entre todos os idiomas era a lingua Provenqal a

efcolhida para o verfo por todos os Poetas , ainda

que na5 foíTem Provencaes
, (4) affim na Hefpanha

çra reputada mais própria para a Poezia alocução,
efraz.c Portugueza por todos os Poetas Hefpanhoes,
por lhe acharem génio, e caraóler efpecial para if-

íb. Com o governo porém delRey D. Joaõ I. que
mandou ufar da lingua Caítelhana nas coufas publi-

cas ,

[i] Quintil lib.9. cap.ult [2] N'o Efpclho da Eloquência §.7.0.4.

[;] Molina liv. z. de la Nobleza dcAodaiuaia p. 173.
['4.J

Bembo oas

Proí.pag. 10.
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cas, de entaó para cá deixarão os Ca (lei h anos de
compor verfos no idioma Porcuguez. (r)

14 A vantagem de efcrevermos da mefnía forte,

que pronunciamos , também he huma das perfei-

ções, que fe encontra na lingua Portugueza , eque
íe naó acha nas outras, porque fó aíTim fe dá huma
regra geral, para que todos obfervem huma igual

orrhografia -, pois as etymologias ainda das línguas

mais doutas fempre faó diílantes , e incertas, e co-
mo já mortas fc tem corrompido , c alterado mui-
to , havendo varias palavras Portuguezas ,

que fe

derivaõ de outras linguas mais modernas , e naó en-
troncaô com a Latina, Grega, Arábiga, e Hebrai-
ca, fenaõ depois que as Nações menos antigas be-
berão nas fontes, e alterarão a fua nativa pureza.

if Nefte particular tem grande força o ufo, e

por iíTo o grande P. Vieira, revendo os feus pró-
prios livros, ( aos quaes fó eile podia emendar, )

diíTe onde imprimirão Devoção ^ lea-fe Devaçaõ , mas
o primeiro ficou prevalecendo. Alguns Compolito-
res fe tem moílrado nimiamente declarados por efta

parte, querendo que a palavra Homem, e outras af-

lim femelhantí s fe efcrevaó fem //, como os Italia-

nos. O melhor he feguir a mediania , como fazem
os doutos , cujo exemplo he fó aíTequivcl , e naÕ
proceder com aíTeólacaõ, e ellravagancia, alíim co-

mo fez certo Author moderno , (
poílo que engc-

nhofo ) em huma nova orthografía
, que ufa

,
pondo

também ligados dous rr no principio da dicqaó, (2,)

contra toda a norma, e coílumc dos eruditos. Ou-
tras muitas propriedades, e predicados da noíTa lin-

gua obfervou curiofamente o Chantre de Evcra Ma-
noel Severim de Faria no difcurfo

, que temos alle-

gado.

[1] Sever, de Far. Difc. var. difc. 1. p 85". Brandão na Mcnarq. Port,

liv.i6.cap.3. [i] Veja-íe otom. i. das Cart. FaniJl.de Francifco Xavier

deOliv.Cart.j.p 54.

CA-
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CAPITULO XIV.

Do Génio , e coftumes Portttguezes.

i T T Um dos pontos mais precifos, e úteis, que

jL~~j, fc coíluma finalar no aíTumpto Geográfi-

co, hc a informaqaÕ , c pintura dos génios , uíos,

e inclinaqóes das gentes de qualquer Paiz : (i) por
iíTo depois de ter dado noticia do material do fitio,

qualidade, abundância , c outras elpecies memorá-
veis do terreno Portuguez , como primeira baíc do
noíTo intento , fegue-le expor as propensões natu-

raes, e collumes de feus habitadores.

2, E fe nós houvéramos de deduzir eíla informa-

rão defde a raiz de fua primeira origem , e fegundo a

examinou diligentemente Eítrabo, ( que por agora

omittimos, ) com ferem os primeiros Portuguezes
povos incultos , e agrcíles , nem por iflb vcriamos
as fuás condiqôes taõ barbaras , e intratáveis , que
prelentemenre nos pudeíTemos envergonhar de fe-

lem elles noíTos progenitores, (i) Com a melhor
cultura , e Religião le melhorarão alguns abufos

,

que depois fe foraõ alterando com a entrada de ou-
tras naqões ; mas como os ramos naõ degeneraõ da
fubílancia do tronco, nenhuma fe atreveo até ago-

ra a quedionarnos o esforqo , elpirito , valentia, c

gloria militar.

4 Elta primeira prerogativa, e brazaô ,
que co-

mo heranqa alcanqaraõ os Portuguezes de pays a fi-

lhos fempre com a mefma honra , que os antepaíTa-

dos, fe acha foberanamentc acreditada, e expendi-

Tom.I. Part.I. Ce da

[ij Bentivogliototn.4.Relac.p.86. [i] Refetid, liv. i, de Antiquir,

Ní^iíí <««f ciuidtm mdes, neiue modo nohis trhbefcendcs.
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da nos Annaes, e Hiftorias do mundo em todos os

feculos. Diodoro Siculo atiirmou, (i) qus os Lufi-
tanos eraõ es homens entre os Hefpanhoes os mais
fortes , e valentes. O meímo conceito ratificarão

Vcgecio, Plutarco, Tito Lívio, Valério Máximo,
e outros m.uitos Authores antigos, eeílranhos, com
quem os modernos fe conformaó

, (2) cujos teíli-

munhos, e ditos naõ referimos por cxtenío, por fer

eíte hum ponto de mayor grandeza , e indubitável.

4 Só he precifo conhecer que o caraóter defta

valentia nau he furor, que oltufca o juizo, mas fim
hum valor virtiiofo, que obra por impulíb da ra-

zão. He hum natural movimento, que, fegundo a

opportunidade das acções, fabe fempre ufar com bi-

zarria. Como todo o Portuguez fó ellima o apreço
da honra, defpreza qualquer perigo para o confe-

guir. Efte brio, e alento intrépido faz fer aos Por-
tuguczes homens de ferro para o trabalho marcial,
commettendo, e executando façanhas, que tem mais
de verdadeiras, que de verofimeis , e conforme dif-

je noíTo Poeta
, (3) excedem as fonhadas , fantaíH-

cas, e fabulofas, que as eílranhas Mufas tanto fou-

beraô engrandecer.

f A Lealdade a fens Príncipes foherams he outra
admirável prenda, de que fó os corações Portugue-

zes

[i] Diodor. Sicul. lib.í. cap 9. e Boem.de raorib.gent. lib.j cap if,
ePern. Nun. noComniento à Copla 4.8. de Juan deMena. [2] Juítin.

lib.44. Bof lib ç cap 25 eoutros apud M^ced. nasFlor.de Hefp.cap 14.

perrotum Jufto Lipíio lib. j. Epift 66 Famian Strad debcl. Belgico

lib 4 pag. mibi i88. Boter. nas Rclaç. p, 2 liv.4 p 95. e loi. JoaõBau-
íiíla Moreli na Reducion, y Rcftiur.de Port. p i f . e 183 G^ribay tom. 4.

liv. 3,-.cap. 16. Fr Anton.de S Roman. Hiftor. da Índia liv i.cap. 16.

Sandoval Hiftor. de Cari. V. part. 2. liv 22, §.4 Marian. Hift dcHefp.

tom i.Ii? locap. ij. Lopeda Vega na Arcàd. IÍV.3. p. 109 Dos noflbs

vejâ-fe a Gaíp;:rEftiço nas Antig.de Port cap.74. Monarq. Luíít.tom.j.

liv. 10 cap. ij- Bento Pereira na Pàilastogata ,& armata claf- 4- p. 315»

Fr. Francifc.ds Miced. no Propugn. Luíit. part. i. cap 6. p.146. Far nos

Comm.dasLuliad. p.2 45-. Fr Maiioel Hooi.no Memcr.dasarxn.cap.37,

I3J G*m. Gant.i.eíl.xi,
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fces podem blazonar com grande íingularidadc. To-
das as Chronicas do mundo, Tc bem repararmos,

cltaó falpicadas do Gingue de parricidios, e inconfi-

dências dos vaílallos para feus Reys 5 ló da naçaó

Portugueza naó coníta que fakaíTem já mais à fé

promcttida de íeu verdadeiro Soberano. Foy obíer-

vac;aõ do doutilllmo Thomás Boíio, (i) natural de

Gubio, Cidade de Urbino , ede outros gravifljmos

Auihores. (2) Ardem os Portuguezes no amor do
fcu Rey , e com cita preclara íegurança triunfao

noflbs Monarcas de todo o receyo, podendo-fc cha-

mar Reys naó de vaílallos, mas de filhos. (3)

6 Com as dilatadas viagens das Conquiftas aca-

barão elJes de confirmar , e appropriaríe a virtude

delia fiei obediência , e relpeicofa conílancia, fem
Ter poíilvel delviallos , ou arrancallos em oblequio

delia ainda os immenlos trabalhos , e perigos, que
padecerão, ( e padecerão, quando a occaíiaó o pe-

ça, ) de climas encontrados , ealpercsj de fomes,
fedes, frios, e traiqôes malévolas de inimigos. Foy
o que ciiíTe V^afco da Gama por boca do noíTo fa-

mofo Poeta (4) ao Rey de Melinde:

Crês tu que fe ejie nojfo ajuntamento

De Soldados naò fora Lufitano ,

^e durara elle tanto obediente

For ventura afeu Rey^ e a jeu Regente "^

Ce ij Crês

[i] Boíio tom. I. de Signis Ecchf. Deicap. i.lib S Nidln natio ab or-

he condito prAter hufifanicam reptritur
, qua per tot fiCtila civHibus bd-

Us minas advenus Regti fuos fuerit ccmmotx. Imo nunquAm commotx

advgrsus Reges cemmuni decreto conftitutos. . . Hanc iludem deheri hiijí'

íanicA genti , ut Kegum fuortim [ludiofijjima fuerit ... C^thoUcii hoc L»'
J-.tanis ab orbis exórdio divinitus ejl concefjum , ut nuiiquam Reges fuos

{cmmuni decreto coofiittttos armis petiverint. [2] Barr. decid 4. iiv, i.

cap 6. DmTt Nun na Vida delRey D. Sancho II enaDclcripç dePort,

cap.Sf. Monarq.Luíit Iiv. i.cap 10. Freit.de Juft.Iinper.Lulu.cap.if.

iii. [3J Cam.cant.io. eft,i48, [4] Idímcani.f.cft.ji.eSa.dasLui
íiad.
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Crês tu que já nau foraõ levantados

Contra fcu Capitão
, fe os refiflira ,

Fazendo-fe piratas obrigados

De defefperaçaõ , de fome , de ira ?

Grandemente por certo ejiad provados ,

Pois que nenhum trabalho grande os tira>

Daquella Portugueza alta excellencia

De lealdade firme ^ e obediência.

Còm termos de grande elogio particiiiariza5 tudo
Authores de grave authoridade. fi) E pofto que a

13 de Janeiro de ijfp vimos no Cães de Belém dei-

ta Cidade laílimofamente punidos por traidores
,

pérfidos, c parricidas huns miíeraveis
,
que {c áe"-

nominavaõ Porruguezes , foy bem acordado à fu-

prema Junta da Inconfidência , antes de fentcnciar

o infulto , dcfiiaturalizar aos aggreíToreSj para que
em nenhum tempo ferviíTe de ludibrio a huma Na-
caô taõ fiel ao feu Rey , hum exemplo taõ indigno,
e execrando. A mefma fé , c palavra eftipulada na
corrcfpondencia de qualquer negocio, ou com o eí-

trangeiro, ou nacional, le obierva fempre inviolá-

vel. (1)

7 O heróico titulo de Conquijlador he huma das

excellencias feliciíTimas, que particularmente com-
pete também ao génio Portuguez. Defde o feliz

reinado delRey D. Joaõ I. pelos annos de I4if me-
terão os Portuguezes o braço, e aíTeguraraó o pé
nas quatro partes do mundo com inveja gloriofa de
todo elle } e fe as generofas oufadias confcguem o
brazaô de grandes já defde o feu primeiro intento,

muitos annos antes da fua exccuqaó refidia no fubli-

me

[i] Franc.de Monçon Efpejode Princip. lib.i cap 89. Zuritatom f.

liv.j. cap 30. GilGonçalv.d'Avila Grandex. de Madr.liv.4, Marian Hif-

or.deHcfpiuh tom i.liv lo.cap.i; eli^^.i z.cap 4. JoióDaptiftaMc*

reli na Reducion.y Reft3ur.de Port pag. 59 [a) Veja- fe a Macedo nas

Flores de Hefpanh.rap.
1 3 per totum. Monarq. Lufitaii,part.4.pag.l(Jj;i

Miguel Leit. nas Miícel. p. 47.
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me peito, e mente Regia de noflos antigos Prínci-

pes o meímo gloriofo projcóto. (i) Por elle mcyo
íevio a Monarquia Portugueza augmentada Icm di-

minuir os Reinos alheyos : íez-i"e grande Tem fazer

nenhum pequeno -, e com grandeza verdadeiramen-

te própria até o tempo dclKey D. Joaõ ill. nume-
rou trinta e deus Reinos remotos tributários, e qua-

trocentas e trinta e três Praqas prefidiadas, com ou-

tras muitas Ilhas confideraveis ,
(z) naõ havendo no

mundo ciima , em que as iagradas Quinas Portu-

guezas naõ fe exaltaflem triunfantes. (3)

8 Mas fobrc todas as prendas, nenhuma acredi-

ta melhor de eltimavel o génio Portuguez ,
que o

zelo, e fervor , com que abraqaraó , dilatarão , e

confcrvaó a Fé deChriíio. Ellcs foraó os primeiros,

que na Europa erigirão Templos fagrados para o

culto da verdadeira Religião : elles foraõ os que de-

bcllaraõ, e expulfaraó de fuás Provincias aos Sarra-

cenos muitos centos de annos antes que outro al-

gum Reino de Hefpanha podeíTe iivrarfe de taô vil

gente : elles foraó os que depois de limpar as fuás

terras da infe£la naqaõ Árabe, continuarão em per-

feguilla na Afia, e Africa, naõ com outro motivo,

fcnaõ para lhes intimar , e propagar a Fe Catholica.

AosPortuguezes devem todos aquellcs dilatados po-

vos

[i] Cnm cant 8, eft.yo [i] Bof.dcSign. Eccl tom.i lib.S íígn 32.

cap. I. n i. 3- 4- Nulla unquam gens , ex quo munUtu e/i proiluãus , tot

marin tranfmijit , at tam longe diffitas terras ohivit , ut Ltijitanica. .. .

íQiilh tinaunm gens ah humani generis exórdio in ict , ac tàm longe poji*

tis oris fedes fixit , coloniascfue duiiixií , ut gens Lu/itinict. Vidtbatur

hoc ejfe Romanomm , vel etiam Maceàcntim , Floanicumqui : fej hh fro'

euldtiéio T.v/itini fuperiores. Romani na/fique Colynhs nuUibi tofuertint

,

v't(i intra Irnperii fui conjí.iia ,
quá non protendeòantur ultra gr.ijns nona^

ginta ah Occidente in Orhiitem; Lufianoriim iiro funt ultra gradui i^o.

NulU unquam natio tkm nmota regna , íerrasque in fuxm potfjlaíer» rg'

dtgit , ut Lufi:»r,ica, Tltirer qtáde/n plura, fed rton cdeo longinqua. Igi*

turLtiJttani non modo remotijjjmas oras adienint ,
©• in f-.oc onmibus pri-

ctllunt , fed Ó' '" "^ domos pofuerunt , amplius etiam fubegerunt impetiê

fno fj] Bucaoan. e Scaliger. apiidFrcit. de Juit Imper pag 29. 3z, c

83.Maced noOlilíp.p.i-f. cft.óo. Cam.cant.i. eft,8.ecaDt.7.cft,i4.
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vos do Oriente o conhecimento da verdade Evangé-
lica, a obediência aos Summos Pontífices da Igreja,

e a ialvacaõ das fiias almas: (i) elles faõ finalmente

os que para gaftar no culto Divino tem mais ambi-
ção do que o mundo todo cubiqa para adquirir ou-
ro, e riquezas. Todo efte zelo, e piedade he pon-
to

, que para caber no breve efpaco defte nofio

Mappa, he precifo refumillo, e aíTmall alio com ca-

latteres miúdos.

9 Nas Sciencias fuppoílo que antigamente flo-

receraõ ncllas alguns Portuguezcs, de que faz men-
ção António de Soula de Macedo , (i) com tudo
na5 era com aquella fertilidade , com que pelos íe-

culos mais chegados aos nol?os deraõ os Portugue-
zcs a conhecer a extenfa capacidade do feu talento,

e engenho. AconTufaó, e e li rondo das armas , ç

das guerras naquelles primeiros tempos taõ conti-

nuas , e o acommettimento de inimigos taõ diíFc-

rentes naõ permittiaõ a tranquilidade, efocego,que
requ-rem as Mufas. Havia mais Portuguezcs vale-

rofos
, que letrados. Produzia Portugal Scipiões,

Cefares , Alexandres , e Augullos no valor, mas
deltituidos do adorno das fciencias, como lamentou
Camões, (3) e Francifco de Sá de Miranda; (4)

D/-

[í] Freit.dtjuft. Imper. Lufu.cap. i8. n. i 2 I}.ei4 Boiío dsSign.

Ecclef. rom, i lib.4. cap i. pag. mihi 24f . Tcti Lufitanicá. genti debetuf

hic Utis , ut nobU ad renjotijjímas oras
, c^ anticjuh Ínvias

,
facillimiij,

ac tutHs fuerit aditus aptrtvs , itj ut Chrifiin-.is, in amiliJJiTr.h rtponibus

religio longe, latet^ue potiierit dfjfeminAri. Aubírt. Miixus io Politica tc-

cleíiaft. liv 2 czp.i^.LvJitanis itaque inlndiurn commigrantibtis
, f^.lm-'

psrio late propagaio , Chrlfti cultns , ac reverentia per vafiijjimttm iílum

JjGi traãum [efe erigtre ccepit. Gerará Mercar, in Tabula Lufit. M?.r!aa.

tom I liv 10 cap. 13 Joíó Pinto Ribeiro, Deícní^ano ao parecer enga-

noiO Gil Gorçdv. d'Avil. Grand .z,.deMadfid : S-indo (losPcrtíigutíes)

los primeros hombns
,
qut f'min»ron eu ti Indo h femilU de la palabra Di'

linx , anmentid^ con el riego de fu f^ngre , h:iíiendo fe mAs gloriofos con

hs piimas dei mznyio. [i] Miccd. nas Flor. dcHefp, cap.S. [^j Cam,
eíl-j;;-. Ao f. [4j Sa de Miranda na cpift, 4,
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Dizem cies nojfos pajfados

^ue os mais nao JabiaÕ ler ,

Eraõ bons , erao oujados
,

Eu naô gabo o naò Jaber.

10 Até o tempo delRey D. Diniz , fexto Rey
defte Reino , ainda naõ fe conhecia nellc que coufa
eraõ gráos de Doutores , nem de Bacharéis , nem de

Medres: aos que labiaõ alguma coufa chamavaó-
Ihe Efcolares, porque hiaõ eítudar fora do Reino.
De force, que o primeiro Rey, que inftitulo Efco-

las publicas para fe aprenderem as fciencias, foy El-

Rey D. Diniz , o qual fundou também a iníigne

Univcrlidade de Coimbra, donde continuamente fe

eílaõ produzindo Meítres cruditiíTimos , e forman-
do infinitos homens prodigiofos em todo o género
icientifico. Tudo cantou Camões napj. do 3.

Fez primeiro em Coimbra exercitarfe

O •valerofo officio de Minerva ,

E de Helicona as Mufas fez paffarfe

A pizar do Mondego a fértil berva.

planto pôde de Athenas defejarfe ,

Tudo o foberbo Apolo aqui referva :

Aqui as capellas dá tecidas de ouro ,

Do Baccaro ^ e do ferapre verde louro.

11 Efta habilidade intelledtual confirmaremos
com provas mais evidentes

,
quando moltrarmos o

génio, e engenho dos Portuguezes em toda a facul-

dade literária. PaíTcmos a exprefTar outros predi-

cados. Na producqaô de alguns inventos faô elles

I
naõ fó fecundos , mas utiliffimos. Henrique Garcez

I
foy o primeiro , que achou na America o ufo do

j

azougue para purificar o ouro. Portuguezes foraõ os

I

que ufaraõ primeiro que outrem comer ftntacos em
I cadeiras. Bartholomeu Dias defcubrio o Cabo da

I

Boa Efperança-, e Fernando de Magalhães o Eftrei-

ito, a que deu nome. Osfaraofos Meítres Rodrigo,
e
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e Jofeph , Médicos delRey D. Joaõ II. inventarão

o Aítíolabio , inftrumento Mathematico , o qual

abrio caminho a taõ eílupendas navegaqões. O In-

fante D. Henrique inventou a carta de marear ; c

em outros muitos raros inventos tiveraÕ notios na-

cionaes a primazia , e indullria
,

que largamente

moílra Manoel de Faria, (i)

II Saô os Portuguezes comraummente pouco
inclinados a aprender linguas eílranhas , com a lua

fe contentaõ
,
que muito prezaõ. Para as que mais

fe dedicaõ alguns , faõ a Latina, Caftelhana, Ita-

liana, e Franceza , e nas duas primeiras fallaõ , e

compõem com energia , e elegância. Parece que

nos reinados gloriclos delRey D. Manoel, e D. Joaõ
III. havia mayor curiofidade em fe applicarcm os

noflos às linguas Orientaes pela precifa interpreta-

ção conducente a facilitar o commercio daqucUes

povos, em cujos idiomas foraõ infignes , além de

outros, Pedro da Covilhã, e Fernaõ Martins, dos

quaes fe lembraõ Joaõ de Barros, e Camões, (i)

13 O primor , brio, e bizarria faõ attributos

muy próprios da gente Portugueza. Naó empren-

dem coufà alguma ,
por d;ffitultcfa que feja

, que
gloriofamente naó a coníigaõ. AfTeícaõ muito nas

occafiôes publicas oílentarfe pompofcs com gravi-

dade , mayormente os Nobres , e quando eílaõ fo-

ra do Reino. Daqui nafce ferem os Fidalgos Portu-

guezes reputados por vãos
,

prefumidos, e fober-

bos } donde o Criticon de Gracian (3) diíle ; ^ue
/eria?i famojos ^ ft non fuejfen fumofoi \ porém naó po-

de deixar de haver muito fumo , onde ha muito fo-

go : e como bem obfervou o erudiíiflimo Feijó, (4)

toda eíta jaótancia da Fidalguia Portugueza naO he

rnais que hum chifte, garbo, e dafafogo da vivaci-

dade

[i] Far naEurop Port. tom 3.part.4 cap, 8. enoComm.do Cânt f.

áe Cam.cftif. ejoaó deBarr. Dccad 1 liv 4..c2p. 2. [ij Idem ibid.

liv.j.cap.f Camões Canr.j-.cfl 77. [jj Gracian part j.doCiicicoQ

çcií.S. [4] Feijó tom.ó.doTheatr.Critic.diíc. 3.§.4.n.6.
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dade do fcii efpirito. A urbanidade , cortezania, e

attença5 , com que trataõ a todos, he incompatí-

vel com a foberba , e orgulhofa arrogância , e in-

chaqaó
,
que fe lhes attribue. Saô muito amigos de

valer a quem bufca o feu patrocínio •, e nas acções

de piedade excedem a todo o mundo , difpendcndo

com maõ gcnerofa , e liberal. Para mt tengo colegi-

do ^ que los Nobles de Portugal^ es gente cuerda en lo que

hacen^ y agudos en lo que dizen : difle D. António de

Guevara em huma das fuás Cartas.

14 Com defconfianqa fua nos reputaõ os eílran-

geiros (i) por naca5 extremofamente aferrada às

máximas , e coílumes nacionaes, que ló eTtimamcs,

e encarecemos por vantajofos. Pode Itr que fcainm

fora em todos eíla conílancia , naó nos levariaó el-

les muita parte da honeftidade , verdade, compof-
tura , modeítia, honra, e deíintcreire

,
que nofios

antepaíTados profeíTiiraÕ, eque em lugar deíias boas

prendas nos naõ viíTemos agora cheyos de cautella ,

ambicaõ , ocioíidade, foltura, brindes , banquetes
,

e outras defordens, que as Naqões eftrangeiras nos

introduzirão 5 (2.) porém eíle conceito naó fe com-
padece com o que ordinariamente eltanios vendo

,

que he o nimio apreço
,
que quaíi todos fazem das

acqóes, modas, e coílumes eftrangeiros, defampa-

rando com aleivofia aquelles , em que foraõ cria-

dos, fem mais razaó que por ferem os outros eílra-

nhos. Efte vicio nacional foy reprehendido por hum
dos noflbs Poetas antigos, (3) dizendo:

Se hum eflranbo à terra vem.
Dizeis todos em geral:

Nunca aqui chegou ninguém 5

E do 'voffo natural

Nada vos parece bem.

Tom.I.Part.I. Dd Em
\i] MervclleuxMcmoir.inftr. tom.i.pag.Sí.Gracian. noCritic.ibid,

[i] D. FrancMan.na Vilíta dasF0nt.pag.218. [5] SimaóMachad.na.
Ccmsd. d; Alfco p.7 z Veja-fe também a Man. de Far. na Font. de Agaa
part. 3. Ode ij.eíl.i 1. FràncKod. Lobo Eglog. i.
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Em fim que por natureza
,

E confielaçaõ do clima

Efta naçaÕ Portugueza

O nada ejirangeiro efiima ,

O muito dos feus de/preza.

Imitou-lhe o conceito , e a fencenqa com igual graqa o
grande Francifco Rodrigues Lobo no Bm á^ Eg/oga i.

Ouvir qualquer ejirangeiro

Fallar de [eus naturaes
^

Dá delles taÕ hons Jinaes ,

^e o naò tem por verdadeiro,

Falem-vos n^um natural

^

Dizeis faltas que naõ tem j

Mente o outro para bem
,

Nós mentimos para mal.

if Quanto ao traje , e modo de veftir , na6 fe

pôde dizer que o temos próprio: as invenqóes dos
eftrangeiros faô os modelos, ou moldes dos noíTos

hábitos. Até o tempo delRey D. Joa5 III. pouca
alteraqaõ, emudanqa houve no modo de trajar. Na-
quelle feliz feculo delRey D. Manoel, em que o
Reino nadava em ouro , trajavaÕ os Principcs vef-

lidos , que hoje defprezariaõ os filhos de qualquer
mecânico humilde. ElRey D. Joaõ IH. fendo ain-

da moqo , e vendo em diíferentes occaíiões variar

de traje, nunca deixou oPortuguez, dizendo, que
nenhuma coufa havia de fer baftante a fazello pare-»

cer eílranho em fua pátria, (i) Neíle mefmo reina-

do, e pelos annos de if 30 he que em Pojtugal co-
meçarão a entrar as galas de Caftella, e as delicias

Afiaticas, que nos corromperão a modeftia, e par-

fímonia antiga, de que tanto fe lamentou Sá de Mi-
randa, {z) Concorreo depois a communicaqaõ das

^

gen-

[t] FarianoComm.dasLufiad. Canti. eft.97. [2] Idem nos Cora,
das Rim. de Cam. Eglog, x. eft.i. FrancifcNun. de Velaíco no Dialog.i I9

SádcMiraod.carc.a,
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gentes de outros paizes , que com fuás extravagan^

tes invenqões nos tem feito fervos dos feus capri-

chos , e por imitar o alheyo perdemos o próprio.

Bem o diíie, e deplorou Simaô Machado, (i)

Vellos-heis , dijfe , à Franceza
,

Depois dijfo à Cajlelhana^

Hoje anda3 à Bolonheza
,

^' manhã à Sevilhana ,

E jd nunca à Portugueza.

Confirma-o Francifco Rodrigues Lobo naEgloga4.

Por ijfo qualquer profano

Nos toma para entremez ,

Porque fazemos cada anno

le no traje Portuguez

Mais mudanças que hum ftgano.

Naõ tomamos ifio em groffo ,

Veflimos por tantos modos

Cada hora
,
que dizer poffo ,

^ue naÕ temos traje nojfo ,

Porque o tojnamos de todos.

16 O que tem mais permanecido, he na gente

Civil a capa, e volta , e na plebe o ufo do capote,

de que os eftrangeiros naó goftaõ, porque dizem fer

contrario à boa politica
,

por cauia de íervir de
grande rebuço às pefloas mal intencionadas •, (z)

porém a boa commodidade
,
que efte habito faz no

Inverno , e ainda às vezes no tempo cálido
, pode

juftificar o feu ufo, e dilTimular a indifFerenqa da
má intenção

,
que fc lhe attribue. As efpadas anti*

camente Te traziaó debaixo do braço fem a prizaS

do boldrié : os Italianos hc que inventarão , e nos

introduzirão a moda do talimj donde Camões nos
feus chamados Difparates veyo a picar efta intro*

ducçaõ. Dd ii Fe-
- -- - ! II li

[1] Simaô Machado na Comedde Alfcopart.i. [2] Defcription de

laVilie de Lisboae pag. ja.
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Vereis mancebinhos de arte

Com efpada em talabarte ,

Naõ ha mais Italiano^ t^c.

Também fecoílumavaÔ adagas, que hoje efta5 pro-
hibidasj e até o adereqo das efpadas já tem degene-
rado em efpadim , e cotos. As barbas compridas até

à cintura fe foraõ diminuindo no tempo delRey D.
Joaõ IV. em que ainda fe ufavaô bigodes: depois

no governo do Senhor Rey D. Pedro lí. fe extin-

guirão, e entrou o ufo das cabelleiras já agora ta6

domefticado
,

que fe faz reparavel o que naõ ufa

delias i e ainda nefte género de compoílura ha cada

dia diíferentes novidades.

17 Entre todas as naqSes do mundo he fó a Por-

tugueza naturalmente conhecida por namorada. Per-

guntou a Madre Soror Maria de la Antiga em cer-

ta occafiaó a Chrifto , fe era Portuguez ? O Senhor
lhe refpondeo : Sim filha ,

que tudo que diz amor ^ e

mais amor eflá em mim; e ej/a parte dosPortuguezes faÕ
de natural mais nobre ; e por certa natureza que naqueU

h Ceo influem os Planetas , faã commummente alli as

gentes dejfas qualidades, (i) Derretidos de amor nos

charoaÔ os Caftelhanosi mas efte affc6bo foy, e hc
fempre exercitado por aquelle teor, emodo, que
aperfeiqoa as peíToas , e as incita a acqões decorofa-

mentc galantes. As veneraqôes , e cultos do amor
cândido faô taô antigos em Portugal ,

que já em
tempo dos Cartaginezcs havia templo em Viíla Vi-
çcfa dedicado a Cupido , a cujo idolo, que era de

prata, e chamavaõ Endovelico^ hiaó em romaria 0$

Portuguezes fazer os feus lacrificios , offerecendo

no principio de cada mez por vi£bima hum cordei-

ro branco, (1) para molharem o fincero, e racio-

navei exercicio da mais poderofa paixaõ da alma.

Da-

[1] Sor.Mar.delaAntigual. 1z.cap.15. [a] Monarq.Lufit, parti,

liv.i.cap, IX.
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Daqui fe infere , que na chamma do amor Portu»
guez naó ha fumo de torpeza : por iflo Valério Má-
ximo rcprehendeo afperamentc a Q^ Metelo Pio
por delinquir nos exceíTos de Vénus dentro da Pro-
víncia Lufitana, que fó amava os furores de Mar-
te, (i) AíTim o deraÕ a entender também aquelles

Cavalleiros da Ordem Militar dos Namorados, que
na celebre batalha de Algibarrota obrarão tantas ma-
ravilhas em pura, e honeíta contemplaqaó das luas

Damas j (2.) e por defafronta de outras paíTaraõ a

Londres no anno de 1 390 os doze celebrados Portu-

guezes, que com gloria, e luftre da pátria ficarão

vencedores. (3) Foraõ finalmente os Palácios dos

Reys fempre efcolas univerfacs da fina galantaria.

Ce]ebravaó-fe faráos , e feftins entre Damas, e ga-

lantes nas vodas, nafcimentos dePrincipes, e vindas

de Embaixadores, eaefte exemplo o faziaõ os par-

ticulares com toda a modeília. Hoje eíiá muy fín-

copada, ou, para melhor dizer, extinóla a galanta-

ria > (4) donde o grande Sá de Miranda (f) dizia já
no feu tempo :

Trafpezeraõ os amores ,

E deixarão o Paço às cegas.

18 Efte amor, e eftimaqaó para com o bello

fexo faz fer aos Portuguezes mais ciofos de fuás mu-
lheres, do que merece a fua grande honeftidade, e

por conta dos zelos praticaõ cautelas bem efcufa-

das, de que os eftrangeiros naó coíUimados a feme-

Ihantes precauqôes baftantemente fe admiraõ , e ef-

tra-

[1] Valer. Maxim, lib p.cap i. n.f . En uhi i/la ? No» ir. Grícia , ne-

que inAfia, quarum hixurin fiveritas ipfn ccrrumpi potirat
; fej hhor-

riíia, Ó" bellicofa frovmciíi , cum pr^sfertim acerrimus lioftls Strtoritis

"Romanenim exercituum óculos Lufitanis telis perflringent . [i] Fr. Ja-

cinto de Deos no Efcudo dos Cavall. §. j-ç. [jj Cam. Lufiad. cap 6.

eft. 45. Sc feq. e feu Commentador Manoel de Faria tom. z. pag. 1 15.

[4.] D. Franc. de Port. na Arte de Galantaria , e D. Franciíc. Maa. na Vi'

fit. das fontes p,z79, [5] Sá de Miranda cart.z. eíl.yó.
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tranhaÕ. As mulheres civis raras vezes fahem de ca«

faj e quando chsga a occafiaõ, que he no Domin-
go , ou dia Sanco , vaô acompanhadas de fuás cria-

das, e cubercas com hum manto de feda preta, mas
com tal ar, e garbo

,
que os mefmos eftrangeiros

reconhecem efpecial género deattraélivo nafua gra-

ve compoítura, c meneyo. Antigamente ufavaó de

gaardinfantes : pouco ha fc extinguirão os donaires

:

hoje toda o luxo anJa pelos pés , e de raftos j bom
final para le acabar. Na tbrmofura , talento , e fa-

gacidade excedem asPortuguezas às mulheres de to-

do o mundo : parece todavia que com aprenda na-

tural da formofura naÕ vivem algumas com toda a

fatisfaçaõ , obrigando-as a fua mal fundada defcon-

fiança , ou ambição de parecer melhor , a pór no
ro(to alguns unguentos, e certos finaes, ou reialhi-

nhos redondos de tafetá negro j porque imaginaõ fe

fazem daquelle modo mais bellus , e que rcalqaô

muito a alvura da cara , de cujo accidente nem to-

das participaõ , porque de ordinário as mais delias

faõ de cor algum tanto morena , porém o cabello

,

e olhos pretos com graqa , e viveza.

iç Nos cafamentos ufavaó as antigas Portugue-
zas da Provincia do Minho naô fahirem de cafa de
feus pays para as de íeus efpofos, fenaó como vio-

lentadas : os feus parentes faziaõ a ceremonia de pu-
xarem por ellas para fora da porta arrebatadamen-
te , e indo no raeyo de dous padrinhos , adiantava-

fe a toda a comitiva hum moço, que levava a roca

cheya de linho, e o fufo. No tempo do Doutor
Joa5 de Barros, que floreceo pelos annos de if49,
ainda permanecia quafi eíte coftumej porque a noi-

va, quando fahia da cafa de feus pays, diz elle na

D^fcripqaõ do Minho , chorava muito , dando af-

íi Tl aentender faudofa, que fe apartava da fua com-
panhia contra vontade. Também coftumava5 ,

quan-
do fabiaõ que alguma moqa eílava contratada para

Gafar, juntarem-fe asviíinhas, e parentas delia, e

fia-
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fiarem todas à porfia huma noite até pela manhã,
a que chamaõ fazer feraó ; c como ordinariamente
todas as mulheres deíla Provincia faô grandes fian-

deiras, chegavau em femelhantc empreza a fiar mui-
tas varas de panno para o enxoval da noiva, (i) Def-
ta forte ajudaô huns aos outros para o dote das fi-

lhas, c no dia da voda fazem grandes feftas, e ban-
quetes.

zo No livro dos coftumcs antigos de Beja fe

acha elcrito , que os moradores deita povoação fe

queixarão a ElRcy D. Diniz no anno de 1339, di-

zendo: que CS Fidalgos , e podcrofos, quanJo cafa-

vaõ feus filhos , e parentes , rogavaó ao Alcaide

m.ór , Alvazis
, ( ifto he , Vereador ) Fidalgos , e

homens bons da terra , com os Alcaides das Aldeãs^
e que com toda eíta companhia hiaó pelos montes
pedir carneiros, gallinhas, e outras coufas, que lhe

naô podiaó negar em abundância com vergonha do
acompanhamento que levavaó. Eíte exceíTo reme-
diou ElRey , mandando que dalli por diante naõ
houveíTe acompanhamentos femelhantcs, permittin-

do que fó o noivo com hum companheiro foíle re-

colher a voluntária offerta de feus paizanos. Aíllm

o refere Fr. Francifco Brandão na Moriarqnia Lufi*

tana liv. 18. cap, 30. accrefcentando : que efte cof-

tume que agora pareceria incivil, e pouco decente

para os noivos, que fempre haõ de oílentar grande-
zas, e naõ indigência, conforme o coftume moder-
no cheyo de faufto, e oftentacaó, julgava a íinge-

leza advertida daquella boa idade por decorofa cor-

refpondencia dos novos cafados, gratificando nefta

parte do eftado da Republica, que pelo Matrimo-
nio fe amplia.

11 Muitas vezes acontece efcolherem as filhas o
marido contra a vontade dos pays , e para obviar

eíta oppoíiqaõ na eleiqaó livre do feu cílado, e de

feu

[i] Joaó deEarr.naDeícripç.doMinhoeap.p.
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feu efpofo, confencem que eíles as tirem por jufti-

ça. Vaõ logo ler depoíicadas pelo Meirinho Eccle-
fiaílico em alguma cafa de peíToa honella-, c pro-

cedendo a perguntas , fe períillem na mefma von-
tade, fe recebem, ficando os pays da noiva obriga-

dos a contribuir com o dote proporcionado uos

bens, que lhe competem.
22, O divertimcnco da caca he genérico em to-

do o Portugal. Os Gregos
,
quando vieraõ a Lif-

boa, (i) introduzirão o da akenaria
,
que fe prati-

ca com açores, falcões, c gaviões, de que compoz
huma excellente Arte Diogo Fernandes Ferreira ;

porém efte exercicio nobre foy mais próprio dos

noíTos Principes , e muito ufado até o tempo del-

Rey D. Sebaíliaõ. Permanecem hoje os outros gé-
neros de caca mais laboriofos cm grande rifco das

mais ligeiras aves, que fe naò livraõ dadeftreza dos

tiros para abonarem à cuíla da fua vida o primor,
e acerto da efping-^rda Portugusza, Offerecem igual-

mente hum admirável padacempo as muitas ribei-

ras , e rios com a pefcaría de feus peixes. Os jogos
da péla, tabolas, bola, e cartas enterrem a muitos
ociofos, e às vezes paíTa aoccupaça5 cheya de dam-
nos, e perigos. Nis academias , ou cafas publicas
deites j Dgos he coftume dar barato, ou alguma por-
ção do lucro aquelle , que tiver ganhado , aos que
eftaõ em roda vendo.

25 Sobre todos os divertimentos , o mais cele-

bre 5 e plaufivel he o combate dos touros , ou feja

de pé , ou de cavallo : feita que traz origem do
Gentilifmo, para o qual todos concorrem com gran-
de gofto , e fe fizem com muito apparato , e magni-
ficência. (1) Efta he fó a occ.iíiaó em que os ell: an-

geiros dizem (3) que podem à fua vontade ver as

Damas Portuguezas ornadas com todos os feus en-

fei-

[i] Fig isiroa naPiiçaUnÍ7.difc.i2.§ i. n.j, [2] Veja-fe a Blauteau

no Vocab. verb. Touri^r , e a Golmeair. n ts D:'.iciis de portiig- pag. 8/7.

[3J Memoires poar UQ Voyageur tom.2.p.i3i .
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feites j mas todavia he efte género de erpcólaculo

taô perigofo
,

que fó o coftume lhe podia tirar o
horror , e que juílamente reprova noíTo D. Fran-

cifco Botelho era numa das fuás Satyras latinas. Mais
viftofis ftõ as outras feílas

,
que às vezes fazem os

Cavalleiros Portuguezes , chamadas Juftas , Tor-
neyos, Alcancias , e Cavalhadas, onde leve a def-

treza, brio, e defembaraqo de andar a cavallo , em
que algumas peíToas de qualidade faõ iníigncs.

24 Amuo os Portuguezes com efpecial affeélo z

Poezia, e a Mufíca. Hoje anda muito em moda no
applauío de qualquer acqaõ meritória transferir o
Parnafo para o fítio do elogiado , e alli glofando

motes , e compondo verfos de improvifo , moftraõ
as Portuguezas Mufas neíles oiteiros laudatorios

,

que naô tem inveja de ApoUo nofeu aprazível mon-
te de Acaya. O inílrumento muíico , a que cba-

maõ Viola ^ he propriamente Portuguez , e que fer-

ve em todos os feftejos domeílicos , e públicos, a

cujo fom entoaó ordinariamente motetes , e canti-

gas patéticas com aquella variedade, que pede a in-

tenção do divertimento. O grave afpeóto da com-
pleiqaõ nacional parece que infinúa pouca familiari-

dade entre huns, e outros compatriotas: daqui vem
ferem raras as peíToas

,
que convidaó a fcus amigos

para jantar com ellesj mas quando o fazem, he com
mefa farta, limpa, e faborofa , e as mais das vezes

oftentando grandeza, vaidade, e defperdicio.

zf Outros muitos coílumcs omittimos , na6 fó

porque feria precifo hum grande volume, fehouvef-

femos de delcrevcUos pontualmente , mas porque

eílas cxtenfas narraqões faõ mais próprias para a

Hiítoria , que para a Geografia. Com tudo an-

tes de claufular efte Capitulo, diremos alguns ^cr^-

tenciofos attributos dos Portuguezes para mayor
conhecimento do feu genio , fegundo a difcreta

obfervaqaô , e experiência de alguns Authores nof-

fos.

Tom.I.Part.I. Ec Os
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Os Portuguezes fempre tiveraõ pouca duvida
nos grandes cafos. (i)

Laftima muito mais aos Portuguezes o louvor
alheyo, que o efquecimento do fcu próprio, (z)

Tem o Portuguez por disfavor ufado com elle

o favor, que vê ufar com o feu companheiro. (5)
He muito próprio de Cavalheiros Portuguezes

eom a inveja da primeira gloria eftorvarem-fe afio
logro da fegunda , querendo mais ficar Tem algu^
ma , que ver a outrem com vantagem, (4)

Cada hum dos Portuguezes da primeira grande-
za tudo querem para fi , e todos nada para alguém.

(f)
Cada hum dos Portuguezes prefume que fe lhe

deve tudo i e aíTim qualquer coufa
,

que fe dá aos

outros, cuida que fe lhe rouba.

Sempre o animo Portuguez eíleve alegre nos

perigos, c ainda nos tormentos.
Amou fempre mais hum Portuguez a fidelida-

de, que a fortuna.

Nenhuma coufa logrou a mayor antiguidade,
que a na5 lograíle a gente Portugueza.

A gente Portugueza para com fcus defejados

Príncipes mil vezes fubílituio a adoração pelo de-
coro.

Naó fefujeitou já mais agente Portugueza ícm
alguma foberania.

Nunca a efpada Portugueza deveo triunfos 3
multidão dos exércitos, fenaõ à grandeza dos cora-
ções.

Mil vezes tem fido a confiança natural cutello

da NaqaÕ Portugueza.
Na gente Portugueza defde os fundamentos ef-

íâ de poíTe encommeiídar ao efpirito o que outras

Nações à copia»

A
[i] Far.tom.3 da Afiap i.c. i.n. if. [t] Ibid. tom. i. c.f parr. a.

[jllbid.cap 7, [4.J Idem toin.i.daAfiapart.4..c.i.n,x. [^jlbid.part.íj
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A Naçaõ Portugucza fempre fe prezou mais de
fer acrcdora da voz da fama, que de fujeita a feus fa-

vores.

A gente Porrugueza fempre foy aífe£l:adora de
eftimacóes, e decoros pela oílentacaõ do pompofo,
e do grave, e ainda do vaõ.

Mais cabem no mundo osPortuguezes
,
que el-

Ic nelles.

Ao coraqaõ Portuguez ainda hum mundo lhe

vem eílreito.

Com a gente Portugucza nunca pode tanto o

furor da guerra, como a afFabilidade dos Príncipes.

Os Portuguezes faõ como o mar, muy íerenos

no focego , e na cólera infoportaveis.

As mulheres Portuguezas em feguindo o cami-
nho da modeltia , faÕ únicas nella ; e também úni-

cas cm liberdcides, fe tomaô o caminho de livres.

Naõ poucas vezes as matronas Portugue;'.as de-

pozeraõ a roca pela cfpada , fiando vidas alim co-
mo linho.

Todo o zelo he mal foffrido, mas o zelo Portu-

guez mais impaciente que todos.

He natureza, ou má condição da nofTa Lufitaí-

nia na5 poder confentir que luzaô os que nafcem
nella.

He timbre danoíTa Naca5, tanto que fahe àluz
quem pode luzir, tragallo logo, para que naõ luza.

Os Portuguezes deraõ fundo com as ancoras-,

onde Santo Agoílinho naÕ achou fundo com o en-

tendimento.

Nenhum golpe deu a efpada dos Portuguezes,
que naõ accrefcentaíTe mais huma pedra à fabrica

da Igreja.

Os Portuguezes para os infiéis tem a efpada,

para os Catholicos tem o efcudo.

Os Portuguezes primeiro fe chamarão Munda-
i nos, e depois Lufitanos

,
para trazerem no nome a

luz do mundo.
I '-

. Ee ii Os
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Os Portuguezes fempre dercobriraõ Impérios
para fi, e cubiqas para outros.

O mayor louvor da noíTa NãqaÕ he chegarem
os Portuguezes com a elpada, onde Santo Agoíli-
nho naõ chegou com o entendimento.

Em Portugal efteve fempre certo o defcuido

com quem mereceo cuidado.

A Naçaó Portugueza mais fe preza de fazer , que
de dizer.

Quem quizer Inteirarfe mais do génio Portu-
guez, e fem a defconfianca de fer informado por al-

gum nacional
, pode ver entre os eftranhos fem fuf-

peita aos Authores abaixo citados
, (i) e outros,

que allega Hoffman, (z) porque nós concluimos
com o que promette aos Portuguezes o grande Ca-
ínões em hum dos fcus Cantos.

Por mais que da fortuna andem as rodas

Naõ vos haò de faltar , ( gente famofa )

Honra y valor ^ e fama gloriofa.

[i] Jufto Lipfiio naepift. ç6. doliv. f. Andr. Scot na Bibliothecá

Hifpanica tom.a.claf. 9. &tom j.claf.i. Bolio tora g.deSign Ecclef,'

lib. 8. cap. I. Caefar deBelIo Gallico lib. 3. Fr. Jcronym. Rom. Repu^
blic. domund. ]iv.4 cap. iS. Magin. innovaGeograp. §. PcrtugnUnfes^

[z] Hoífhian. Diccion. verb. Por/k^a///». Veja-fetambemaMonf.de
Ia Hontao, Mervelleux, Davity , Maífcu Hiftoria da índia, Sanfon<|

Moreri, Coronelli, e outros muitos, que por brevidade deixo de al4

FIM DA PRIMEIRA PARTE.

MAP-
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CAPITULO I.

Memorias dos primeiros Povoadores da an-

tiga Lufttania,

NTRAMOS nefta fegunda par»

te do noíTo Mappa com a labo-

riofa averiguaqaõ de hum dos pon-

tos hiftoricos mais difficil do fe-

culo primeiro Lufitanico. Os An-
tiquários Hefpanhoes , e com-
mummentc os doutos convém

uniformes em que dos defcendentes de Jafet, tercei-

ro filho do Patriarca Noé , ( entre os quaes fe re-

par-
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panio a povoaqaõ de toda a Europa , e parte da
Aíia depois do univerfal diluvio, ) coubera a Tu-
bal, feu quinto filho, plantar , e propagar Hefpa-
nha.

2 Modernamente D. Francifco Xavier da Gar-
ma (i) pretendeo excluillo do continente Hefpa-
nhol , fubftituindo em feu lugar por primeiro Po-
voador delle a Tharíis , fobrinho de Tubal , filho

de feu irmaõ Javan , e neto de Jafet : porem efta

opinia5 já feguida antecedentemente por outros ,

desfaz com razões mais prováveis o erudito Padre

Jofeph Moret da Companhia de Jefus. (z)

3 AíTentando pois que os Hefpanhoes , e por
confcquencia osLuficanos feorigina5 de Tubal, vif.

ta a grande authoridade dos Efcritores
,
que o affir-

ma5, (3) nafce daqui hum reparo, e vem a fer ; que
dizendo Jr^fcfo , (4) procederem os Iberos de Tu-
bal, e interpretando S. Jeronymo , Santo Ifidoro,

(f) e outros aos Iberos pelos Hefpanhoes , todavia

como na \Cia. fe achaô também femelhantes povos
Iberos defde aquelles primeiros tempos , duvida-fe

juílamente quaes devem fer reputados por primários

defcendentes de Tubal ?

4 Os

^^[i] GarmanoTheatr.Univ. deHefp. (oro.t.c. I. [z] Moret , Ana-
Ics de Navarra, tom. I. no Appand. §1. [j] Strabo, Aiirelmo Lauru-

Tisníe
, Lyra , Abulenf. Delrio , Alapide , e outros apad Malvend. de Anti-

Ghriílo lib.ó.cap. iz. Gensbrad.Chrono!. lib. i. p 31. Árias Moncan. ia

liai (5(j. V. 19. Vilialp. incap. 27. Eze^h. v. 13 Sáibid. Heitor Pint. ib.

C.38. V. 2. Torniello, AnnalesSacri adann. 193 i. n. 21. Pinsda lib.4. cie

rcb. Salora. cip.ií-.§ 7. Beat Per. iaG^tief. tom.2. liv if. Marin. Sicul.

lib.5, cap.i. Vafaeus,Cíiroaic.Hirp tom i. ann.14}. xMunfter , Coftno-
graf. liv.2. p. fó D. Rodr. Arceb. deToled. liv. i.cap.?. Flor. do Canip.

lí?.i.cap.4 Giribiy tom.i. IÍV.4. cap 4. Efcolan. Hift de Valen9.1iv. i.

cap 4. Henao, Anti^. de Gantabr. li v. i . c. i . Pincd . Monirq. Ecclef. liv. r

.

cap.i8.§.4, Matut.Profap.deChrift. edad. 2. cap, 3. § ?. Aldret Orig. da

líng. Caílelh.liv. t cap. if. Clerirat, etá 2. dei monio rag. 7. Marian-

1Í7, i.ç. 1.67. ICircher áz Are. Noé cap. 9. Yanes Efpani enja S. Bibliji

part.i.cap I. [4] Jofeph.de Antiq. lib.i . cap.7. [f] P. Hicrcn quseft-

Hebraic.inGensf.io. Sciacap.jz. Eaech. S.IÍidor. lib.p.cip.2, Ofigiq»

EuCeb. lib. 9.cap.3.
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4 Os Authores, que fc perfuadem fora o mun-
do povoado pouco a pouco , e principiara do Ori-
ente, eftendendo-fe os povos à mcJida, que a gen-
te crefcia , dizem ,

que a Ibéria Hefpanhola , ou
Occidental , foy Colónia dos Iberos Aíiacicos. (i)

A outros porém fe lhes faz mais verofimel que os

Hefpanhocs levaíTem à Afia por tranfmigracaõ o
nome deIberos3(i) donde Rufo Feílo Avíeno veyo
a dizer: (3) .-

jífper Iherus

Hic agit : hic olim Tjrrbemde pulfus ah ora

Ccfpitis Eoi tenuit fola.

f Efta opinião parece que fe conforma mais
com o fentido natural do Gcnefis, que no capitulo

IO. dá a entender como os primeiros netos de Noé
logo fe dividirão a povoar o mundo ; e cabendo à
famiiia de Tubal lançar os alicerles, e cftabelecer os

limites de Hefpanha , vcyo pofitivamente a ella , ou
foífe por mar em pequenas embarcações

, paíTando

da Arménia ao Egypto, do Egypto a Africa, e da-

qui atraveflando o Eíbcito de Gibraltar ate o Pro-

montório
,
que depois {c charnou Sacro j ou foíTe

por terra, caminhando do Egypto a Jerufalem pe-
la Narolia , depois penetrando a Tartariu , Hun-
gria, Alemanha, França, Hefpanha, e Portugal,
fem lhe fer neceíTario por efte caminho paíTiir bra-

cp algum de mar confideravel j ou finalmente tran-

fitando por outra qualquer via, que lhe dertinaíTe a
Providencia, para foccorrcr a neceffidade da fegun-

da povoaqaõ do género humano com viagem, que
foíTe

[i] Melanôhon inChron allegado por Jvaõ Guilherme Stukio noy

Scho ios inPeriplumPont. E xinide Arrianopag.3i.e 144. Piin.Stratr,

Marc. Varr. Ariaj Moman.apudH ftman. ia Diítion verb. Thubal, &
Iherus. Torniel, adann. 19?!. ainda que duvidofo. Marian, liv. i c. 7.

Volatcrr. !iv. 3 [1] Moret, Anales de Navarra, tom. i.liv.i.cap.i. Ni-

Cffor, liv.8. cap 34. Yaiíes Efpana enlaS Bibl. part.i. cap 1. n, j. eí» c
Cíp.j.n.j. [3] Avieo,iaDcfcrÍ£t.OrbÍ5 verf.88i»
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foíTe prudente:, e naõ temerária, como bem adver-

te o erudito Yanes.
6 Collocido já Tubal, e fua família neftas par-

tes Occidencaes da Europa pelos annos ifo depois

do diluv'io , conforme a melhor Chronologia
, (i)

refta faber em que parte da Hefpanha fez o feu pri-

ineiro aíTento? Niílo
, por mais que íe intente inda-

gar, naõ póJe haver certeza j porque o grande Abu-
lenfe, julgando ler eíla entrada pelos montes Pyri-

neos, attribue a Pamplona a primazia das fundações
de Tubil em todo eíle trafto Hifpanico, (i) Flo-
riaõ do Campo a Andaluzia, (5) Martim de Vicia-

na a Valença, (4) Jofeph Moret a Tafalla
, (y) ou-

tros a Toledo, (6) e Fr. Bernardo de Brito , Hei-
tor Pinto , e outros muito? a Setúbal em Portugal.

(7) Mais fácil fera crer ( diz Manoel de Faria judi-

ciofamente ) ter íido Tubal fundador de muitas po-
voações naHefpanhs, que o aflegurar a primazia de
alguma entre todas •, (8) e deite parecer foy o eru-

dito Mulvenda, que já allegámos. Todavia o iníig-

jie Commentador de Virgilio Francifco de Lacerda,
allegado por Luiz Marinho de Azevedo, diz, que
daLuíitaaia fahiraó os primeiros fundadores de Hef-

pa-

[i] Far.torn.i.da Europ. Port part. i.cap. i. n. f . Yanes Efpanaenia

S. Bíblia part.i.cap.tj. n i. [íj Abulenf. fuper Genef. cap.io. T«i^/, á;

quo Hirpuni, ijle fedem pofuit in (líf'^enfi* montis Pyrimi apud locum y

qui dicitfir Píimpilon». O mefmo repete fobre o Prologo Ja Bíblia, que
fechima Epi(loUxdPiulinum,z^^.i. [j] Flor.doCamp. liv.i. [+] Vi-
cian.liv.i.cap.ó. [f] Padr. Moret, Anales de Navarra tom i. p.4. [ó] A-
piid Yanes ut fupr. n6. [7] Brit Monxrq.Luíit. p.i.I.i c 3. Hcyt.Pint.

inciD. 17. Eiech, p. 14,7. PrirmUrhis Hifp^nU, ut aitínt, appelUta ejl

Thubd, nh ipfo conditore nomim dsfwnptj ,
quam vifi docíi eam diciint

ejfe, qui nunc S<tu'a»l appelUtur in hnc noflr* Lufitanici fita adOcciden*

tem. Diego deColmeaar.na Hiftor.deSegoviacap i. Diz.e-fe , que fun*
doTu6:tl xl Indo meridional dei rio T^jo fohrt el grande Ocexno un pueblo ,

que nõmhróSituh%l,nom'jre dpsirecer compi*e(lo enhonrx delS.Seth,fu lo.

ab(gelo, hijo deAUn. Matut. Profap. deCfirift. cdiJ. z. ctp. 3. §.3. eou-
tros apudFr. Bsrnari.daSilyjoaDef. da Manarq.Lj lie. pare. i.cap. lo.

tSj Faria utlupr.
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panha (i) a eílabelecer povoações em varias partes

delia.

7 O certo he, que dos tempos immediatos à pri-

mitiva povoaqaó de Portugal, ate que as armas Car-

taginezas, e Romanas abrirão o caminho à commu-
nicaqaõ das gentes occidentaes da Europa, naó po-

de a Hiíloria dar hum paíTo , fenaõ às efcuras , e

com a vehemente fufpeira de claudicar na verdade j

porque alguns Efcritores fundados em documentos
ou apócrifos , ou de pouca authoridade , e exame

,

conílituira5 em Hefpanha , e Portugal com dema-
ziada , e incauta crenqa o governo de alguns Reys
duvidofos , como foy Ibero

, Jubalda , Briga, Be-
to , e outros , de que naô ha hiíloria verdadeira.

Sómcnre coníta, que havia em noíTas terras alguns

Régulos 5 como foy Lucinio , Cuíca, Gorgoris,

Abides , Argantonio , Theron , Mandonio , e al-

guns outros, de que fazem memoria Authores veri-

dicos. (z)

8 Também temos por certo
,
que naquelles prin-

cípios todo eíie noflo Continente eftava occupado
de vários povos, cada hum com feu nome , coílu-

mes, c ufos differentes, formando diítinótas cfpecies

de pequenas Republicas com fuás leys, efpecialmen-

te defde o governo de Gorgoris , ou Gorgaris. Na6
fera relaqaó importuna communicarmos aqui hum
breve monumento deftes povos primitivos para me-
lhor intelligcncia da Hiíloria.

p Abohricenfes
'f
om jíohricenfes. Habitavaõ pou-

co diftantes de Chaves. (3) A Hoffmani lhe parece

Tom.I.Part.II. Ff que

fi] Lacerd. in Virgil apiidL.Mar lib.i.cap.if. Antig.de Lisb. Ab
X^nfitunt» exuberante gente dijjipati inreliqujm HifpxnUm funt , é^ tan-

qtiítTf in colónias deducii [i] Liviuslib.5. decad.4. Mícrob. liv. I. Sa-

turn. Po!yb lib j. apiidRefeod.lib j Antiq Hcrodot. lib. i.cap.42. Plin.

Uiv.ycap+S [3J Idemliy.4 cip 10 Melaliv 5 cap i. Refend !iv,r.

de Antiq Monarq. Liifit. liv. j. cap. y. Argot. Mcmor. do Arccbifp. de

Brag.p.i77.e37}.
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que era6 os da Villa do Conde, e a Joaõ de Barros
os da Nóbrega, cu Valdevez.

10 Amaienfei. Eraõ povos da Lufítania. (i)

11 Amfilocos. Hahitavaõ na Cidade Amfiloquia,
que eftava na Província de Galiza, a que hoje cha-
maõ Orenie , a qual no tempo dos Romanos veyo a

pertencer à Chancellaria de Bruga. (i) Da vida de
Alexandre Magno efcrita pelo legundo Xennfonte
Arriano Nicomedienfe , confta que os Amfilocos
naô eftavaõ muy diíí-antes da Ambracia , ('5) que,
conforme alguns, (4) foy Barcellos. Ortelio coUo-
ca os Amfilocos entre os Calaicos, e os Bricarcs.

II Anconieos. Povos nacionaes, que viviaõ nas

vifinhanqas do monte Gerez. (f)

15 Ãrevdcos. Procediaõ dos Celtiberos , e eraõ

os últimos povos , em que fe terminava Galiza jun-

to do Douro. (<5)

14 Artabros y que depois fe chamarão Arrotehras^

occupavaÕ defdc o Promontório Céltico até os Af-
tures. (7)

if AJiures. OccupavaÕ a Provincia de Trás os
Montes , e craó notáveis mineiros. (8)

1(5 Bárbaros^ ou Sarrios. Habiravaõ por toda a

ferra da Arrábida até Lisboa , ou todo aquelle tra-

étvi de terra, que fica entre o Tejo, e Setúbal. Vi-
viaõ fem ley , lem policia , e com pouca , ou ne-

nhuma Religião. Sulientavaó-fe dos frutos, que a

terra produzia, e da caça
,
que na montanha apa-

nhavaõ. Eíte m^do de viver bárbaro, e agrelte os

fazia taõ rigiJos
, que naô l"ó tiveraõ fangumolentas

g^^
[l] Rtfcad IÍ7.ti [ij Stfib. livj. Juftin.'iv.ult. cap ultim RcTead,

liv. I. [5! Arrhn. rer geftar. Alex, liv.i Sed Geryor/u Rtgnum in :on-

linenii f'.i'Jfe cir.a Ambncum, (^ Amthilecos , indequ! Herc tilem Soves

âbegtjfe [4.1 Veja le j p im. pirtc do noíTo Mappa cio i.n ^. [çj Ar-

got n^ís Anng di Chance . de Brag p 151 [6] P ia. lib 5 cap } Bau-

drand. [7J Mela lÍ7.;.cip.i. Strab.li?.; P!in lib4. o.p. 10 Argor oas

Míroor do Arceb. deBrag. pig 184. Fioresn- Efpanh. fa^ aia tom. if.

pag ló [8J Strab. 1Í7. 3. Argor. ut fiipr. p. 149. Mon^rq.Lulit. part. I:

Cip.4, daGsograt. Mjrijal lib. 10. Epigram.ió.
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guerras com os Celtas feus viílnhos , mas fizeraõ

huma das mayores refiílencias , que experimentou

Júlio Cefar na conquifta da Lufitania. No anno foi

antes de Chriíto , vendo que a pátria os naõ podia

manter com a fua multiplicaqaõ , determinarão que

todos os moqos até à idade de quarenta annos toflem

buícar outras terras dcloccupadas , em que viver j

c depois de vários tranfes foraõ cultivar muita parte

da Beira, principalmente aquellas terras, que le ex-

tcndem por algumas léguas à roda do rio Soberbo.

(O
17 Bardulos ,o\i Fardulos. HabitavaS onde ago-

ra fe chama Guipufcoa. Plínio diz, que os Bardu-

los eraó os mefmos
,
que os Turdulos da Lufitania.

Baudrand diz, que eraó diverfos huns dos outros.

18 Belitanos. O mcfmo que Lufítanos.

19 Berones. Querem alguns (1) conjecturar que

habitavaô na Provinda da Beira , fendo que o Pa-

dre Argntc {i) naõ convém niííb. Baudrand , e

Hoffmani dizem , que eraõ povos fujeitos aos Celti-

beros , e a lua principal Cidade era onde hoje cltá

Trejo.
20 Bihalos. Conforme Joaô de Barros (4) habi-

tavaô em Vai de Bouro na Provincia do Minho. O
Padre Argote os íltua nas vifinhanqas de Orenfe , e

fora do território de Portugal 5 (f) porém Refende
he de parecer que a palavra Bibalos naõ era nome
de povos , mas de Cidade , (6) porque affim o diz

expreflamente a infcripqaõ da ponte de Chaves fo-

bre o Tâmega, na qual eílaÕ gravados os nomes dos

povos de todas aquellas Comarcas, que concorrerão

para trabalharem nella : mas niíto achamos pouca

razaô a Refende i porque ainda que a tal inícripcaõ

Ff ii di-

[ij Pimentel, Motic. Academic.de i de Jmeir de 1717 fa] Brit.na

Geogr.c + For. doCamp. Hiftor de Hefpan. liv i.cap. lo Piio.liv.4.

cap 10 [j] Argot. nas Memor. deBrag. p.4fo [4] Joiô d^Barr. nas

An:ig. doMitiho-cap.ó [f] A.rgot.utlupr liv.i.cap 14 n zSf. [6] Re-
fead.lib.i , de Amtc^uit. $ed k&c potius Civitntum funt nomhn.
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diga Civitates X. he fem duvida que as Cidades naS
haviaõ de ir trabalhar na ponte , mas íim os mora-
dores das taes Cidades , os quaes pela mayor parte

feriaõ osdaquellas viíinhanqas de Chaves, como bem
adverte Frey Bernardo de Brito, (i) Finalmente
Baudrand diz, que eftiveraÕ fítuados junto do rio

Lima.
21 Bracares. Ficavaó eftes povos na Provinda

do Minho, e era nome genérico, que abraçava ou-
tros muitos povos particulares

, (2) e comprchen-
dia povoaqões muito notáveis , como era Braga ,

Porto , Ponte de Lima , Neiva, Caminha, e ou-
tros. (3)

22 Calaicos. Eraô de duas efpecies , Bracarios,

e Lucenfes : os primeiros exiítiaõ na Província de
Trás os Montes, os fcgundos no Minho, e Reino
de Galiza, onde hoje he Compoftella.

23 Callenfes. Hubitavaó na Cidade de Gaya fron-

teira ao Porto.

24 Caperenfes. Lembraõ-fe Refende , e Bau-
drand por boas conjecturas de exiftirem eftes povos
na Eftremadura Luíítana entre Merida , e Placen-

cia. (4)

2f Cekrinos. EraÕ os povos
,
que habitavaS na

Cidade Celiobriga, a qual, conforme a indagação

do Padre Argote, ficava ou em Celorico de Bailo ,

ou nas fuás viíinhanqas. (f) Baudrand , allegando a

Sanfon
, julga que os Ceíerinos craõ os habitadores

de Barcellos. Na ponte de Chaves, mandada fazer

pelo Imperador Vefpaíiano, vem aflTinados os Ceíe-

rinos , os quaes eraõ povos daquella Comarca de

Chaves, parte dos quaes ficava emPortugual, par-

te em Galiza.

25 Celtas. ExiftiaS na Província do Alentejo,

c

l<^ [i] H-it na Monarq.Lulit.liv.f. cap.9. [z] Vafxus tom i.Cbron.

pag.64,. Argot. utfupr p.if)-. [3] Brit. nàGeogr. cap.4. [4] Reíend.

Ub.i. Antiq. [f] Plin lib 3.cap.3. liefecd. lib.í. Argot. nas Mcmor.do-

B:ag. tom.r.p.iíT-ejlT-
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c coníinavaó da parte do Meyo dia com os Turde-
tanos, da banda do Norte com o Tejo: pelo Occi-
dente lhe ficava a ribeira de Canha, rendo também
por vifinhos os Bárbaros da Arrábida. Eraó as luas

principaes povoaqócs Elvas, Eftremoz, Villa Vi-
qofa , e Évora. Havia na Andaluzia outros Celtas,

porém diverfos deites, (i)

27 Celtiberos. Eraõ povos, que fe originarão dos

Celtas do Alentejo, os quaes paíTando-íe para An-
daluzia , e confedcrando-fe com os que habitavaó

pelas ribeiras do Ebro , deraõ origem aos Celtibe-

ros, gente muy conhecida em toda a Hefpanha por
valcrofa, e que fizeraó forte refiftencia aob Roma-
nos , e Cartaginczes. Delles fallaó muitos dos Au-
thores antigos allc-gados. (2)

28 Cerenecos. Povos
, que habitavaó onde hoje

chamaô Concelho deThuyas junto a Canavezes. (3)
29 Cimfios. Viviaõ junto dos Oílidanienfes.

30 Colamos. Eraó viílnhcs dos Turdulos mo-
dernos, e occupavaõ aquella parte da Eítremadura,
que eílá entre os rios Tejo, e Odivor.

31 Cureíes. Habitavaó no Algarve, fundarão

Syíves , e vieraó a Hefpanha quufi no tempo de
Tubal. (4)

32 Grayos .y ou Gravios. Tinhaõ fua habitação

na Provincia do Minho , e neíhi mefma Provincia

viverão os Gronios. (f) Alguns Hiftoriadores que-
rem que os primitivos Grayos, e todos os mais po-
voadores deita Provincia daquelles primeiros feculos

foíTem denaqaó Grega} (6) porém temos por mais

provável, que todas, quantas noticias fe nos offc-

recem nas Hiftorias de fundações Gregas, e nomes
Gre-

[i] Brito na Geografcap.4. [t] Diodor.lib 6. Strab.lib..f. Plin lib.j.

cap.iLiv.lib.y.F.or liv.2 cap. 17. Luran. lib.4 v.io, Si'iuí Itaiic. lib.j.

v.34o.Catul Epigr.40 Maniallib.4 ÍLpigr.f,- \ i] Argot nasMemor.
deBrag p.ij"7- [4] Juftin. hb.44. St ab.lib.3. G-riind.lib.i. [5-] Me-
la lib.3. cap. i.Brit na Geogr. cap.4. [6j Plin. lib.4. cip.zo. Efíai^o na?

Antiguid.c.9, ]kç.í^r\à.\\h.i.GrACQrMm fobçlis omrth.
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Gregos anteriores ao ultimo anno do reinado de Ar-
ganconio, íiió fubulofas •, pois conda de Heródoto,
Q mais antigo Hiíloriador daquelles tempos, icrem
os Fenices os primeiros Gregos

,
que emprenJeruõ

de propjlito o defcubrimento de novas terras, até

chegarem a Hsfpaniia em tempo, que ainda reinava

Argantonio
,
que foy 5*43 anãos antes de Chrifto.

(i)

33 Herminios. Tinhaõ fua habitaqaó na ferra da

Eftrella da Provincia da Beira. (1)

34 Iberos^ Eítc nome era genérico a todos os

Hefpanhoes.

3f Labricanos. Refidiaõ junto das ribeiras do
Ave por aquella parte, em que fe lanqa no mar pe-

la Villa do Conde. (3)

35 Lancienfes. Eítavaõ naqueIJas partes da Pro'
vincia da Beira

,
que fe extende do Norte para o

Meyo dia, do Ponful até o Tejo j e do Oriente ao

Occidente, do Elja até o Zêzere.

37 Limkos. Viviaó junto das margens do Lima.

38 Ltiancos , ou Lubeftos. Habitavaó na Provín-

cia do Minho, mas ignora-fe a paragem certa.

39 Lufos ^ ou Lufitams. PoíTuiaô terras entre p
Tejo, e o Douro, e occupavaó também todo o la-

do Occidental, que corre delde a foz do Douro até

o Promontório Céltico , c pelo lado Septentrional

defde eíte Promontório até adiante da Corunha. O
nome de Luíitanos era univerfal, porque compre-
hendia outros muitos povos , como Celtiberos, Tur-
dulos, Vetones , ôcc.

40 Narbajfos. Eraó viíinhos dos Vacceos, c vi-

viaó

[ij He^od. lib. I. cap. 165 llt Vhccenfes primi GrACorum longinquis

nivigationibus ufi funt. Ailrhmcjue fimnl , {^Tyrrheniam . Iheriam, at-

qne T^irtefum occupurunt. Paufan lib.a pag mihi 14.4. Plin lib 7. c 48,'

Valer M x.libS.c;p 13. Vafxus tom.i. Chron ann 129 ab urbe con-
dita. [1] Mon^.rij Lufit. tom.i.Iiv 4,.cap.i. [3] IbiJ p.gzz. [4] Ar-
got.nas Antiguid.daChaucel.deBrag.p.izS. Reíead lib.i.Antiq.
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vlaó junto a Freixo de Efpadacinta. (i)

41 Nemetates. Exiftiaõ na Província de Trás os

Montes dclde Braganqa até o monte Gcrez, fepa-

rando-os de Galiza o rio Lima. No Mappa de Òr-
teiio osvem^s íituados junto de Araduca, paílan-

do-lhe pflo meyo o Tâmega.
41 OJlidanienfes. Occupavaõ aqucUe angulo de

terra, que (c termina no Cabo de S. Vicente pelo
elpaqo n ó mais que de duus léguas. (2)

43 Pefures. Éites povos craó pouco conheci-
dos

j por iíío na inlcripçi^ó da pente de Alcântara
eílaó no ultimo lugar. Tinhaõ 2 fua habitaqaô na

Covilhã, e Caftellobranco , e parte da ftrra da Ef-

trella. Naó faÕ os me'mcs , a que Refende chama
Meiclobrigenfcs ^ ou Plumbarios. (3) O Padre Bluieau
diz , que elles faó oriundos dos antigos Celtas, c

que o nome Pelures era ignominiofo
,

pois íignifi-

cava gente cobarde , e mito concorda com a Mo-
narquia íjufitana. (4)

44 Sarrios. Eraó os bárbaros da Arrábida.

4f Seurbos. Povos, que viviaô pouco acima de
Bragc..

46 lamacanos. ViviaÔ nas margens do Tâmega
pelo fitio, onde clle entra no Douro, (f)

47 7'ranfcudams. Pelos annos de f60 pouco mais,
ou menos antes de Chrifto , deixando alguns dos
Turdulos antigos a corta maritima, em que vivicõ,

foraó habitar aquelle elpaqo de terra, que fe exten-

de de Norte a Sul entre os rios Coa , e Águeda > e pe-
la fituaçaój cm que ficarão além do Coa, fe vieraõ

a chamar povos Tranfcudanos. (6)

48 Turdetanos. PoíTuiaó a mayor parte do Al-
gar-

[1] Argot oiS Memor. de Brag p 160 cjii [ij Ortel. no Mappa
da Lufitan. Cellar. Geogr.antiq. liH.i.cap.i. [jj Bnr.na Geograf c. p 4,.

CledenaHift' r. de Porr. tora.i. liv. i. [4] Blntcau , Vccnbul. \cú.ttfu-
f«. Moni'C] Lulit. li /.i. C3p.i8. (7; Argot. Meraor. de Brag. pag 161.

(6) Monarq. Lufit. liv. i.cap 50. Pimentel, Notic.da Academ. deide
Jan.de 1727. Vaíconcel. nos Schol, a Relend,
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garve, e do Alentejo, e era tudo o que vay de Be-
ja aré Sines. Foraõ rcputad")s por infignes guerrei-

ros ate à fegunda guerra Púnica. Eraô engcnholbs

,

tinhao politica, e amavaõ as (ciências com fruto, e

cultura. Prezavaó-fe de ter leys efcritas em verlb
,

e todas as luas antiguidades confervadas em livros de
leis mil annos anteriores -, mas cada anno conftava

fó de trcs mezes. Eílrabo os julga taõ opulentos, c

ricos, que efcreve tinh.iô até nas eitrebarias argolas

de prata, (i)

49 Surdidos. Eraó de duas efpecies , huns anti-

gos , outros modernos. Os Turdulos antigos foy a

gente mais veterana , e nobre da Lufitania: tinha5

por domicilio todas as terras, que eftaõ do Norre
ao iMeyo dia entre o Tejo , e o Douro , das quaes

eraõ as principaes Lisboa , Santarém , Alfeizerão ,

Coimbra, Leiria, Aveiro, Lamego, e Vifeu. Os
Turdulos modernos tinhaõ o Tejo pela parte áo
Norte: pelo Meyo dia confinavaõ com os Celtas,

e nos coíiumes pouco fe diíferencavaó huns dos ou-
tros. Chriílova5 Cellario (1) íitua os Turdulos no
Alentejo , e em parte do Algarve com pouca dif-

tanciâ dos Turdetanos. Samuel Bocharto confunde
huns com outros. C^)

fo 'Turolos. Habitavaó nas margens do rio Mi-
nho da parte efquerda, onde eftá a Freguezia de S.

Martinho de Lanhelas. (4)

j-i 7)ríos. Eraõ povos, que antes dos Cartagi-

nenfes vieraô com os Celtas acommetter aos Ibe-

ros, (f)

f 1 yacceos. Tinhaõ a fua habitação entre Co-
imbra, e o Porto, e tomarão o nome áo rio Vou-
ga. (6)

f 5 f^etones. ViviaS junto do Tejo na Eílrema-

dura entre os povos da Luíitania. (7)

r-f ^o'

(O Baudrani in Diftion. G:ograp. (i) Cellar. Gcograf.liv.z.cap. r.

(3) Bichirt. Geograph. Sicr. lib. i.cap 34. (4) Argot. Nkm. de Braga

tooi.i.p.ióa (» Ibid.p.60, {6) Agiol.Lufit. tom.2. (?) Rcfend lib.i.
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f4 Todos eftcs povos, ou os mais delles, inde-

pendentes huns dos outros fe governavaõ conforme

as Icys , e coltumes particulares
,
que tiiihaó Nas

guerras elcgiaõ fcus Capiiáts, a que obcdeciaõ com
tanta eríicacia ,

que deiprczuvaO a vida , le acalo

aquelles morriaõ na batulhu. Armavaõ Ic regular-

mente com duas efpadas , huma comprida, outra

mais curta , ao modo das noíTas efpadas , e adagas,

que ainda alcançámos ver. Os naturaes da ferra da

ÉíirelU foraó os primeiros, que a invcntaruO i don-

de veyo a cantar o noílb Botelho : (i)

f^an muchos dei confin , y heróico aj^ento^

^ue ilujlra la altivez dei monte Iiernanío :

La efpaàa Luf.tana ,
que es Ju invento ,

Manejaban con fuerte predomínio.

ff Ufavaô também de huma certa efpecie de

pequeno efcudo , que mais propriamente era bro-

quel, que adarga , a que chamavaõ Cetras^ fegun-

do cx[»hca Diogo Mendes de Vafconcellos nos Ef-

cohos de Relende j e batendo huns nos outros, fa-

2iaó hum tripudio fonoramente horrivel. (i) AíTim

cantou delles Silio Itálico : (3)

Mijit dives GalUcia pubem ,

Barbara nunc patriis ulnlantem carmina ItngufSy

í\'unc pedis alterno percu[Ja verbere terra
,

jíd numerurn refonas gaudentem plaudere cetras.

Em parte o quiz imitar Botelho : (4)

Tom.I.Parr.II. Gg T/-

fi] Botelhono Alphonfoliv.3.oitav. 88 Vide Jnft. Lipíium lib. j de

MiiitiaRoman DiaLg.j [i] Vai oncel in S ho , ad lii-. i Referd. de

Antiq. Cum enim Cetra) refonas, (expli ? o texto de Si io) ho' ifi , tin-

tiitum , ^ fonitum tdentes vo^et , mar.iftfle in^uit ejfe tila p;irvit fLiita,

quA Btuquirja dicuntiir ex Vgi^o fubrifít» , atenue árt contcBa , aua cla-

rijjimuni fonitum inter fe ioUifa edunt • <^ueJ coriateh illtj ,
õ' meiori-

huj fcutis , feu pirmi nt-iuao^unTn convenirt ptefi [jj Silius Ital lib 3.

v.e<[. 3.^6. [4J Botclh. noAlpboof.Uv.3.cft.90.



2}4 Mappa de FortugàL

- • " yinieron los Galaicos ^ a quien lavan

Las dos orlas dei Mino difundido ,

Tfus antiguas cetras los muravím,
^lefervieron un tiempo a fu alarido.

Em dizer efte Poeta que as cecras , ou efcudos es

muravaõ, ou cubriaõ codos, naô fe conforma com
a advertência critica de Vafconcelios.

f5 SolemnizavaÕ com louvores, e feílas, a que
chamavaó Gymnopodia ^ aos que morriaõ pelejando i

(i) e nas mayores folemnidades faziaÕ o facrificio

das Hecatombas
^ que era matar cem animaes de hu-

ma meTma efpecie. (i) Adoravaó a Marte , Miner-
va, e Hercules -, donde parece

, ( diz de la Clede )

(5) que a vcncraqaó , e culto
,

que elles davaõ a

Hercules, pode fervir dehuma prova da vinda, que
efte Heroe fez a Portugal , para livrar muitos de

feus habitadores da opprefiTaõ de vários tyrannos, e

fundar aquelle famofo Templo no Cabo de S. Vi-
cente, chamado Promontório Sacro, onde fe ado-

rava o Sol com ritos , e ceremonias Egypciacas , c

donde o mefmo Hercules fe mandou fepultar.

f7 A'quellas três divindades fabulofas ofi-erecia5

em facrificio as mãos direitas dos feus prizioneiros de
guerra , que elles cortavaõ ao pé dos altares i c da

oblervaçaó
,

que faziaó nas abertas entranhas dos

mt(mos inimigos ,
prognolticavaõ bons , ou máos

fucceíTos para as fuás batalhas. (4)

f8 Nas doenqas , e enfermidades fervia de Me-
dico rodo aquelle , que tinha experiência áo re-

media preftante , e concernente à queixa. Para

iíTo coltumavaô expor os enfermos nas portas das

cafas, ou nos traníitos das ruas, para que o paíTa-

gei-

fi] Mona'-q,Lufii".lfv.s.cip 14. fa] Ibid. Itv, f. cap. i. [?} Deli

Cleie, Hiftor dsPorrii^ rom. i pag. mihizj. [4.] Alcxand. abAle»

•jcand liH ^ c^p.iô. Lufitanh veHu mos (t^í , ex inte/tinh hominum extít

f*oíl>ieere, atatu hule smina
, í^ ãivinutionís ceiftAn, al>/cijf*í^ue ca^ti*

•tiorum dextrui fr» mumrt diit offerre^



Dos primeiros Povoadores, z
3 5

gçiro applicafic o que fcubeflc , c fofle opportuno
pela oblervaçaõ, que tiveíTe teico cm outra feme*

íhantP molefUaj (i) cdeílas bem Ibrtidas experiên-

cias íacou depois Hypocrarcs documentos, caforif-

inos admiráveis para a Tua medicina, (t)

fp Com eftes , c outros ufos viviaó os mais dos

Luííranos na fua primitiva liberdade, quando acon-

tecendo aquella extraordinária fecca, e fome , de

que faz menqaõ Juílino, e as Hiftorias de Hefpa-
nha, (3) poz em mcrivel coníternaçaG toda a terra.

Defpovoou-fe o Alentejo , o Algarve , e parte da

Eítremidura, e fora (5 feus habitadores refugiarfe nas

ferras da Beira, e Minho, como mais férteis, e fref-

cas ; outros foraó para Itália: taõ grande, e conti-

nuada fov a calamidade
,
que padeciaó

,
pofto que

Vafcu duvida muito delia. (4)

60 Applacou finalmente o Ceo fua ira, e refti-

tuidos à pátria os aufentes, e faudofos de tanto tem-
po, vieraó também entre os nacionaes muitos áos

Gallos Celtas. Depois acontecendo pelos annos i 380
do diluvio , conforme Vafeu , aquelle memorável
incêndio nos montes Pyreneos

, que penetrando até

as cavernas da terra, caufou horrorofos tremores, e

fez defcubrir muitas minas de ouro , e prata
, (f)

divulgou-fe a noticia defta fluente riqueza , a qual

com a vehemencia da fua virtude attrahindo de taõ

longe a ambição dos Fenices, foy caufa de expedi-

rem promptamente huma grofla armada, que apor-

tou na Ilha de Cadiz , c dnqui vindo cofteando as

Gg ii mar-

[1] Bohcm.lib.j. cap.ij-. de VetuftisLuíitanorum raoúhní Mgrotcs

zetujio rhu JEgyptionim in pinteis depcnunt , iit qui eo morhi genete lea-

i»íi funt , ccmmonefiicere eos zaíeat. [z] Girm. no Theatr. Unir. de

Efpana tom i.pi9j [3] ^;í^in. liv. 44. csp.ult Marian tom. i.liv.i.

cap 14. Monarq. Lufit.íiv. i.cap. aj. [4] Vafaeus tom. i. Chron.ann.

lifo. Circa hum annum penunt admirabiUm Hlam Jucitatem . . . quod

mihi qiiidem non fit verifimile , quia nulU ejus rei memoria in zeierum

libtis rtperittir , qui rem Iam flupenJam , ac raram prccvUubio non ta-

wijftttt. [f] Diodor, Sicul.liv. i. Arift. dcmirab, aufcult. Monarq, Lu-
íit. liv.i. cap.iõ.
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margens marítimas dasnofías terras, ancorou no Al«

garve.

CAPITULO 11.

EJlado da Lufttania com a invafaÕ dos Feni'

ces , e Cartaginezes.

1 nn Anto que a armada Fenícia furgio no porto

JL de Tavira , faltarão logo em terra os no-
vos eftrangeiros, e introduzindo-fe porella dentro,

chegarão a invadir, e aíTolar x^^ndaluzia, onde obri-

garão os povos a que lhe trabalhafTem na cxtraccaS
dos preciofos mctaes , ufando com elles inefperadas

defattenqôes. Os Andaluzes achando-fe por cite mo-
do turbados , e opprimidos

,
pedirão foccorro aos Por-

tuguezes Turdetanos feus vifinhos. Declarou-fe a

guerra , fizeraô-fe promptos os batalhões , e logo
nefte primeiro combate principiou a brilhar oesfor-

<;o Lufitano com a vitoria, que alcançou do Afri-

cano poder; porém o demafiado defcuido dos An-
daluzes fez eclipfar algum tanto a fama dos alliados;

porque deixando refpirar quaíi à porta as forças do
inimigo, pode efte conquiftar aBetica, paiz fértil,

rico , e agradável.

2 Porefte tempo, que fo)' pouco mais, ou me-
nos f8p annos antes de Chrifto

,
querem alguns Chro-

niflas (i) que Nabucodonofor vieíTe , ou mandafTe
em alguns navios fornecidos de gente valerofa aco-

metter osTyrios, e Feniccs, que occupavaõ a gar-

ganta do Oceano no cftreito de Gibraltar , e que
cftes valendo-fe do esforqo dos Turdetanos , que-

bran-

(i) Strab. liy.if. Monarq.Lufiran. liv i.cap. 28, YanesErpaila cnla

S.Biblia part. i . cap. i;-. n.j , e outros muitos;
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brantaraó os projc£to5 do foberbo Rey i porém ef-

ta expedição he tida por duvidofa no cxnmc da cri-

tica mais cxaóta. (i) O cerco he, que humas efqua-

dras de gente eftrangeira vieraó inquietar os Feni-

ces : que os Turdetanos tomarão armas para os de-

fender : que os Fcnices em recompenfa dcfte foc-

corro atacarão a feus bemfeitores : e que eftes caf-

tigaraÔ aquclla vil ingratidão, expulfando-os naó fó

da Betica, mas da Ilha de Cadiz.

3 Vendo-fe os Fenices expulfos , c dcftrocados,

foy o feu remanente bufcar foccorro , e refugio a

Sidónia , Cidade capital da Fenícia , e lá formando
fufficicntes reclutas, conduzio hum importante cor-

po de exercito, que commandava Mezerbal ventu-
rofo, e perito loldado. Começou a litigar com os

Turdetanos , os quaes animados com o agigantado
valor, e fciencia militar do inclyto Baucio Capeto,
aquém Mariana chama Príncipe, (i) fizeraõ tal

deítroco no inimigo, que o próprio Mezerbal para
•falvar a vida lhe foy pieciio defamparar o campo,
e junto ao rio Gaudalete (3) deixou nas mãos de
Baucio a feguranqa da vitoria com os preciofos def-

pojos
,

que depois fe expnzeraõ como trofeos ho-
norificos pendurados nas paredes dos Templos..

4 DííTimulou Mezerbal o eftrago , ou a pena
dos feus effeitos, e para mayor disfarce fez tréguas

com os Turdetanos. Pendentes ellas, e àfombra da
paz mand'^u pedir a Cartago novos fubfídios, com
os quaes mais animofo , rompendo a furpenfaó das

armas, atacou os Turdetanos, e os expedio da Be-
tica. Retira-fe Baucio à Lufitania, e os Turdeta-
nos naõ querendo exporfe a outra ruina , determi-
narão deixar a pátria. PaíTaraõ o Guadiana, c o Te-
jo

,
padecendo nefta marcha muitos embaraços

,

porque osGallegos pertenderaõ impedirlhes o paíTo

mif-

(i) Eilaço nas Antig.de Port.cap 35.11.4. Pjív.Exam: de anti^juíi.

p.iio Bochart.naGeograf Sacr liv I cap.34,. (2) Mariaa. tom.i.Iiy.i ,

cap.18. 1.3) Fior.doCamp, iib.a.cap.a^.
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mifturados com Gregos, e Celtas j porém brilban-

do nefta reíiftencia o efpiriro varonil das matronas
Portuguezas, triunfarão os Turdetanos de fcu? ini-

migos, e a vitoria ficou famofa com o titulo hon-
rofo de Empreza da^ mulheres

,
produzindo -fc por

meyo delia a tranquillidade na Provincia do Minho.

f Em quanto eftas acções fc obravaõ naLufita-
nia, foraõ osFenices facudidos daBetica pelos Car-

taginezes ; e reforçados eftes com as tropas auxilia-

res, que lhe vinhaõ de Cartago, fe foraõ fazendo
poderoíiníTios na conduéta de Amilcar, Hafdrubal,
Hymilcon , Hanon , c outros valerofos Capitães,

principalmente Anibal, os quaes, eftabelecendo pa-

zes com os Lufitanos , experimentarão quanto era

melhor a amizade com elles
,
que a defavenca. Em

muitas facqões de perigo fc valiaõ do valor dos nof-

fos, c os noíTos confervando fua allianca alcançarão

vitorias dosTyrios, e outros povos de Chipre, que
vinhaõ com o deíignio de invadir a Lufitania com
hoftilidades, e infultos.

6 Pafl^aremos agora em filencio os fucceíTos de

alguns annos
,

porque a narração abbreviada, que
expendemos, mais permitte à penna voos, que raf-

gos. fá os Romanos invejofos da fortuna, que dava

conhecida vantagem ao poder dos Cartaginezes , ri-

nhaõ publicado guerra contra elles *, e provando al-

ternativamente as armas em vários recontros , che-

garão a ver mavor que a de Cartago a força Roma-
na. Porém Anibal ainda aíTim com huma oufadia in-

comparável
,
querendo refarcir tanto de reputação,

quanto havia perdido de gente, partindo de Hefpa-
nha fe introduz no coração de Itália à cufta de im-

menfos rifos a combater com os Romanos.

7 Conítavaõ fuás tropas, além de Africanos,

de

[i] Moairq. Lufit. liv.i.cap.4. Far.Europ.Port.tom.i.part.i.cap 9,
QurQ. 9.



líwafao dos Fcnices, 239

de hum grande numero deLuíicana foldadcfca, Ve-
tones, Turdulos , e Celtas , da qual era Comman-
danrc Viriato I. A qualidade do ^-xerciío augmen-
tou a intrepidez do coraqaó de Anibal, e em todas

as operações de brio, e honra nomeava os Lufita-
nos

,
que fempre valentes lhe correfponderaõ àidéa,

e defempenharaõ o conceito j e aíTim foraó elles os

que contribuirão para o mayor numero das fuás vi-

torias, (i) Elles toraÕ os que em credito da robuf-

tez , c conftancia de animo fupportaraô com admi-
rável paciência a fome , a fede , e todas as fadigas

de Marte ; baftando a impraticável paíTagem dos
Alpes, cm que até amefma natureza vencerão, co-
mo emula, para evidente demonftraqaõ do fcu ef-

forqo.

8 Efcolhida pois Itália para theatro da guerra,
principiou Anibal a aíTombrar os Romanos > e fen-

do muitas, e repetidas as batalhas , em que os nof-
fos occupavaó fempre as teítas dos exércitos, como
lugares maisarrifcados, vencendo os Confules Cneyo
Servilio, Cayo Flaminio , Lúcio Emilio, e Cayo
Terêncio, nenhuma grangeou para a fama nome de
raayor permanência, que a chamada batalha de Ca-
nas } na qual depois do primeiro Viriato ter morto
féis mil Romanos, lhe tirou a vida o Conful Paulo
Emilio, cuja perda refarciraô osnoflos incitados da
indignaqaõ , e vinganqa , chegando a cfcalar cinco-

cnta mil foldados inimigos em recompenla de hum
fó Viriato, (i)

5> Sem duvida efta batalha de Canas ( aílim cha-
mada pelo fítio, em que fe deu ) teria lido o ulti-

mo rayo de Roma , fc Anibal loubefTe aproveitarfe

da vitoria j porém efte infigne Capitão em vez de
marchar no feguimento da fua felicidade para aca-

bar de proílrar as forqas Romanas já libias, fe reti-

ra a Capua , onde com defgraçado ócio fez ador-

me-

(i) Liy.decad.j.lib.y. (i) Sil.Ital.lib.io.Refeod. libj de Ami(^ui^
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mecer o heróico alento com os mimos daquella Ci-
dade, (i)

IO Com efte enorme deícuido de Anibal cobra-

rão os Romanos novas efperanqas de falvarem a pá-

tria mais animofos
,
quanto mais desfalecidos. Re-

novaõ os Confules fuás tropas, Scipiaõ triunfa dos

Cartaginezes, e reduz a feu domínio toda Cartago.

EmpenhaS os dous valerofos Capitães em argumen-
to de armas as ultimas forcas, e vendo Anibal titu-

bear o conflióto da fua parte, houve por bem exi-

mirfe do rifco, pondo azas nos pés j e depois liran-

do-fe a íi propno a vida
,
por naó cahir nas redes

da contraria traicaõ , Scipiaõ mereceo à fortuna al-

cançar huma taõ importante vitoria, que os Luííta-

nos partidários de Anibal lhe venderão bem cara-, e

deílruinio por huma vez as armas Africanas
,
que

mais de trezentos annos fubjugaraõ Hefpanha, conf-

tituio fcnhora dominante da noíTa Peninfuia a famo-
fa Roma.

CAPITULO IIL

Conduzia dos Portttguezes no governo

dos Romanos,

MSCim continuava afoberania Romana em do-

minar Hefpanha , que fendo até o anno

f54 da fundaqa5 de Roma huma fó Provincia Con-
luiar

,
pelos annos porém de f f7 da mefma funda-

ção, e 195 antes de Ghriílo, foy dividida em duas

Provindas Pretorias , ou Proconfulares , chamadas
Ulterior^ QCiterior. Naquella fe comprchendia a Be-

tí-

Ci) Valt-T. Maxim. lib. 9. Jaft. Lipfio lib, 4. deMagnitud. Roman;
cap.j. Tarfelin. Epitoni. Hhloric. iiu. 3,
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tíca, e a Luíltania , iftohe, Andaluzia, e Portu-

gal : na Citerior codas as mais partes de Hcfpanha.

(O
- . o

z Para exaéto governo delias eraó enviados de

Roma vários Pretores , ou Governadores fortaleci-

dos com legiões de gente militar para prtfidio das

terras, que hiaõ conquiftandoj porém como os Lu-
íitanos mal foffriaõ o jugo Romano, foy prccifo ao

relpeito dos Senadores para nos fujcicar à obedicn-

cia mandar também o Conful Cataó Cenforino, o
^ual ufando de affabilídade, dominou os corações da
noíTa gente até o ultimo dia do feu governo

,
pois

tanto que Scipiaõ Nalica lhe fuccedeo , logo íe re-

voltarão como leões indómitos contra elle.

3 Inconllantc fortuna experimentou Nafica no
principio da fua Pretura > porém no fim a logrou

taõ favorável à cufta dos noíTos
, que a forte, mais

que o esforço, o fez vencedor de cento e trinta e

quatro bandeiras, (i) Mas naõ perdendo os Lufita-

nos já mais o acordo nadefgraca prefente, e appel-

lando para o primeiro conflicto , fouberaõ vingar a

perda paíTada com deftruiqaó total do exercito Ro-
mano , que governava Lúcio Emilio , (3) ruina

,

que por muitos dias continues foy deplorada dentro

cm Roma , e até a vinganqa , que depois medita-

rão, foy mal fuccedida.

4 Continuavaó os Pretores , e Confules o go-

verno da Hefpanha , os quaes ou abatidos, ou vi-

toriofos , fempre confeíTavaõ por formidáveis as ar-

mas Lufitanas , cuftando-lhe cada palmo de noíTo

terreno adquirido rios de fangue Romano. Entre os

noíTos Capitães, que deixarão refplandecente nome
na venerável duracaó da memoria, foraó Âpimano

^

Cefaron y Chancheno, Firiato , e Sertório ^ cujas glo-

Tom.I.Part.ll. Hh rio-

[i] Strab lib.5,Liv decad. 4. lib. 5. PlinJib. ;. c 3. Guid. Pancirol*

Noticia Dignit. utriuíq. Impcr. c.<5ó, Robortel.dcProvinc. Roman. Va-

faeus tom. i.cap 8.11.14. [z] Monarq Luíítan.liv a.cap.xj. [j] OroÇ
liv.4.cap.i^. Liv.decad,4,lib.6. Moral.lib. 7.cap.ii.
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riofas proezas occupaõ até as Hiftorias dos que per-

tenderaõ diminiiiiihe a fama.

f Aquelle efpantofo terror, que o brio dos Lu-
lítanos tinha femeado em Roma , chegou a produ-
zir tal imprefTaõ nos ânimos de todos

,
que naõ ha-

via nem Tribuno , nem Pretor , que fe quizeíTe en-

carregar da guerra de Hefpanha ; e por acudirem
pelo credito da Nacaõ , buicaraõ o caminho do lu-

dibrio, que foy o da aleivoíia , naõ fem efcandalo

do mundo. AíTim fe experimentou na morte de Vi-

riato 11. pela perfídia de Quinto Servilio, e nade
Sertório pela de iVIarco Perpenna.

6 Seria alheyo da brevidade, que promettemos,
particularizar acqões , e fucceíTos dos Luíitanos

:

todas taõ beneméritas da honra , e da eternidade,

como indignas de fama as que os Romanos obravaÕ
em noíTos Paizes ; e muitas vezes com o dolo , c

nalicia em ta5 vulgarizadas operações , que mal
podiaõ occultar a ignominia

,
que delias lhes reful-

tava , como aconteceo com Sérvio Galba , repre-

hendido no Capitólio pelas manifeftas aleivoíias

,

que ufava com a gente Portugueza. (i)

7 Mais de duzentos annos tardou a conquifta da
Lufitaniaj e depois que fe achavaõ noíTas forcas já

laffas, e vigorofo o poder Romnno, ainda aíTim foy

precifo ao prudente Confelho dos Senadores para

acabar de conquiílar Hefpanha determinar que fe

expedilTem em diverfos tempos dous famofilTimos

Imperadores
, JuIio Ccfar , e Oólaviano Auguíio.

Aquelle fendo o mayor guerreiro do rrwindo, pade-
ceo innumeraveis reílftencias dos pí^íTos. Que cui-

dados , e defconfianqas naõ caTilaraó a Cefar os ha-

bitadores da ferra da Eítrella ? Prenderaõ-lhe os Em-
baixadores , zombarão delles , e fe naÕ ufara Cefar

de

[i] Tantus metus Romanos emnes invafit , ut nemo wvemretnr, qui

vú Tribtinu: , vel Lfgatus ire h enm Provinciam vtlUt. VafaeustoiD.I,

cap 11. Liy.decaó, 3.1ib.<>, [ij Oroíiuslib ^.cap.ii.
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áe alguns eftratagemas, nem lhe domara a ferocida-

de, nem os vencera, (i)

8 Pouco tempo durava efta fujcicaõ, porque os

nolFos com obediência forqada , ainda que com for-

cas diminucas , a cada paflb íe eftavaó rebelando

contra os preíidios Romanos
,

querendo antes ex-
por as vidas aos mayores empenhos di guerra, que
renderem-le a quem Jhe queria fupear a liberdade 5 c

como já tinhaó perdido as efperancas ao focego da
paz, era inconquiftavel o feu animo, e orgulho.

9 Seguiraõ-fe os incêndios também naHefpanha
das guerras civis entre Cefar , e Pompeo , e entaõ
le acabou de ver que fó ficavaõ triunfantes aquellas

bandeiras , a cuja Ibmbra militavaó Poriuguezes.
Veyo finalmente Oétaviano Augulto, e conieguida
huma paz univerfal , feviraõ os Lufitanos totalmen-

te fujeitos ao jugo do Império Romano. Em agra-

decimento deifta tranquillidade oífereceraô muitas
povoações noflas nas fabricas de alguns Templos,
eternos elogios

, que por acreditarem a duraqaõ ,

ainda o tempo gaílando-lhe as pedras, lhe naõ pode
confumir a memoria.

10 Dentro dcfte feliz , e pacifico filencio naí^

eco ao mundo a falvaqag delle Chrifto bem noíTo j

e depois de ter completado 06baviano trinta e féis

annos de Império formal, fe lhe feguio Tibério, c

fuccefíivamente outros Imperadores fempre com o
dominio das noflas terras , as quaes com a cubica
dos legados fluduavaó em mares de turbulência.

Rompiaõ-fe os montes para fe defentranharem das

fuás veas o ouro, c a prata.

11 Alguns delles difturbios da ambiqaõ fez fe-

renar a prudência de Vefpafiano, e de feu filho Ti-

to , os quaes com generofa , e liberal aíFabilidade

illuftraraó o Reino com obras, os vaílallos com be-

nefícios. A afpereza dos cammhos le vio reduzida a

Hh ii pia-

[i] Monarq.Lu(itan.Uv.4.ca{x.2. ej.
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planícies fuaves j os rios caudalofos vadeados cortl

pontes magnificas ; e toda a Lufiuania para o feu

bom regimen dividida em três Comarcas, cinco Co-
lónias , e três Municipios.

li Foraô paíTando os annos , e as vidas de ou-
tros imperadores , a quem noíTos antepaílados re-

conhecerão valíallagcm , até que no Império de
Galieno começou a deícahir a grandeza Romana,
(i) experimentando mais lamentável ellrago cm
tempo de Arcádio, e Honório pela invafaõ dos bár-

baros de Alemanha
,
que difcorrendo lem piedade

por todas as Províncias da fujeicaó de Roma , en-

trarão a fepultar nas ruinas, que abrirão fuás efpa-

das , as glorias da Monarquia Imperial por tantos

feculos triunfante, mas agora opprimida , e arrafta-

da pelo decreto fatal da Providencia. Será conveni-
ente antes que entremos a informar do eftabeleci-

mento do novo domínio , formar hum Catalogo
chronologico dos Pretores , e Confules

,
que nos

governarão , noticia
, que em obfequio , e benefi-

cio da Hiftoria, fe fará eílimavel aos eítudiofos.

Catalogo chronologico dos Pretores , Confules , e Pro Con-

fules Romanos
,
que vieraõ governar Hefpanha defde a

fua primeira divifaã em Ulterior , e Citerior até o

Nafcimento de Chrijlo Senhor nojfo.

I

Ant.
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Na Ulterior Appio Cláudio Nero.
Na Citerior Paulo , ou Publio Man«

lio.

Com eftes dous Pretores vcyo tam-
bcm nclte anno o Conful Marco Porcio
Cutaõ Ccnlorino, o qual teve o gover-
no em toda a Hcfpanha , e com felici-

dade
,
porque os Lisbonenfes, e os de

roda a íua Comarca lhe levantarão al-

guns padrões honorificos , e elle reco-

ihendo-fe a Roma riquiíTimo , introdu-

zio no thelouro publico mais de quatro-

centos mil cruzados em ouro , e prata,

que extrahio das noíTas terras j c para
ter eílas Teguras na lua aufencia , antes

que partifTe mandou derribar os muros
a quatrocentas Cidades , e Lugares for-

tes, (i)

Na Ulterior Publio Cornelio Scipiaõ
Nafica.

Na Citerior Sexto Digicio.

Tiveraõ os Portuguezes neíle governo
grandes batalhas com os Romanos , e ef-

tes andavaõ taó defconfiados , e Naííca
ta5 lemcrofo do valor Luíitano

, que
chegou a fazer votos a Júpiter pela vi-

toria, a qual com efíeito alcançou, por-
que a fome , e fadiga dos noíTos debili-

tou muito o nofib exercito , e com tu-
do cuftou-lhe fete mil e novecentos Ro-
manos, que morrerão no confliélo.

Na Ulterior Marco Fulvio Nobilior.
Na Citerior Cayo Flaminio.

Na Ulterior Appio Atilio Serrano.

Na Citerior Marco Bebio Pamfilo.
Na Ulterior Lúcio Emilio Paulo.

Na

[1] Liy.dccad.j.Iib.j.Jul.Ffont.i.i.c.i. Val.Max.I.v,
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Vacceos algumas batalhas taõ mal fuc-

cedidas
,

que caulou em Roma tanto

medo, que naõ haviíi quem quizeíTc vir

milicar para Helpanha j até que Publio

Scipiaó Emiiitano, oíferecendo-le vo-

luntário, perfuadio a muitos a que vief-

fem.

No governo deftes Confules diz Pau-

lo Orollo ,
que acontecera aquella vil

traição, que fez Sérvio Galha aos Por-

tuguezes do Algarve, (i) e que refere ,

a Monarquia Luíitana. (2}

No governo dos Confules Cneyo Cor-
nelio Lentulo, e L. Mumio principiou

a florecer o esforçado valor do fegundo
Viriato , dando mayor credito ao valor

dos Portuguezes com as repetidas vito-

rias, que alcanqava dos Romanos.
C. Vetilio , ou Marco Vetilio, Pre-

tor da Hefpanha Ulterior , foy vencido
por Viriato.

|

Cayo Plaucio , Pretor da Hefpanha '

Ulterior, também vencido por Viriato

em muitas batalhas.

Cláudio Unimano vencido por Viria-

to com grande infâmia dos Romanos.
Nefte governo obrarão prodígios os

Portuguezes.

Cayo Nigidio, a quem huns daõ o ti-

tulo de Pretor, outros dcConful, ficou

vencido por Viriato no campo de Vifeu

em humas grandes valias, que abrio pa-

ra iíTo. Taõ atemorizados tinhaõ aos Ro-
manos eíles profperos fucceflbs de Vi-

riato ,
que lhes foy precifo para efta

conquilia de Hefpanha duplicar os ioc'

cor-

[i] Orof.l.4,c.ii. [1] Monarq. Luljt.liv. z.cjo.
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6\i
corros com exércitos Confulares.

Q. Fábio Conful ufou crueldades com
os Portuguezes.

613 Q. Fábio Proconful expugnou mui-

tas Cidades da Luficania.

(Í14 O mefmo reconduzido, e juntamente

os Confules Cayo Lélio o Sábio , e Q;
Servilio Cepio ,

que foy author do aíTa-

finio , e morte de Viriato-, (i) e Joaó
de Barros diz , que Viriato fora morto

no Lumiar, termo de Lisboa. (2,)

6if M. Pompilio na Heípanha Citerior.

616 Decio Junio Bruto Conful fez pazes

com os Luíitanos.

6ij Ncíle anno fendo Proconful omcfmo
Decio, ou Decimo Junio Bruto, fujei-

tou ao feu dominio quaíi toda a Lufita-

nia , e na paíTagem do rio Lima lhe a-

conteceo com osfoldados, que na5 que-

riaó paflar , o que fica referido na pri-

meira parte pag. 117. fallando daquelle

rio. A mayor reUftencia ,
que experi-

mentou efte Proconful , foy a que lhe

fez a Cidade de Cinania.

5i8 Nefte anno vieraõ a Hcfpanha o Con-
ful Q. Furio , e os Proconíules Q^. Mc-
teilo, e Q. Pomponio.

6ip M. Emilio Lépido Proconful.

62.0 Scipiaô Africano Conful com C. Ful«

vio Flaco poz hum apertado cerco a

Numancia.
(521 Nefte anno vendo-fe os Numancinos

taõ fortemente cercados pelos Roma-
nos , determinarão pôr fogo à Cidade,

e morrer antes todos, queentregarera-fe.

Tom.LPart.n. li Af-

[i] VideMonarq.Lufic.liv.j.cap.io. [i] Joaó de Barr. pa Defçri

,^çaó da Minho cap.3.
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à forqa de armas , e com baftantc reíif-

tencia de outras.

Publio Pifon Proconful.
Ncfte anno veyo a Hcfpanha c^m ti-

tulo de Legado hum nobre mancebo
Romano , chamado Cncyo Pifon , ao

qual matarão publicamente huns Tolda-

dos Heipanhoes por indultiia de Pom-
peo. Também acontcceo nefte anno
hum notável tremor de terra na coíla de

Portugal, e Galiza, com que fe arrui-

narão muitos Lugares, (i)

Q. Calidio com titulo de Pretor de

Hefpanha deítruio muitas companhias
de Luliranos.

Na Hefpanha Ulterior Tuberon Pre-

tor. Veyo porfcu Queítor C. Júlio Ge-
lar.

Na Hefpanha Ulterior C. Júlio Ce-
far Pretor fez fujeitar ao Império Ro-
mano aLuíitania, e Galiza j e recolhen-

do-feaRoma, foy feito Conful,

Veyo Pompeo a Hefpanha
,

que ao
depois adminiítrou por Legados.

Publio Lentulo Pretor,

Q. Metello Nepos Proconíul.

Q. Cecilio Dentato. Houve em Por-
tugal tanta fartura

,
que os mantimen-

tos fe davaó quaíl de graqa.

Q. Cecilio Metello Neto.
Tuberon Proconful.

Foy nomeado Pompeo para Pretor de

ambas as Provindas d£ Hefpanha , as

quaes adminiítrou por Legados , que
foraõ Petreyo , Afranio , e M. Varro.

Neíle anno andavaó cm grande calor as

li ii ^^^^'

[i] Monar<^. Lufitau.Uv. j.cap. 30.
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guerras civis entre Pompeo, e Júlio Ce*
far.

Sendo Júlio Ccfar Conful , e Dióta-
dor, regerão ambas as Heípanhas Q..
Caffio a Ulterior, e oProconful M. Lé-
pido a Citerior.

Q_ CaíTio Longino Propretor da Hef-
panha Ulterior lummamente avaro , e

cruel.

C. Trebonio Proconful.

Q. Fábio Conful triunfou na Hefpa-
nha. Nefte anno pelejando Júlio Cefar

contra os filhos de Pompeo , alcançou

deiles o triunfo junto da Cidade de Mun-
da no Reino de Granada , em que os

Portuguezes moftraraô grande fidelida-

de a Pompeo. (i)

Q. Pelio Proconful triunfa na Hefpa-
nha.

M. Emilío Lépido também alcanqou
vitoria na Hcfpanha.
Tomaó os Lufitanos a Era de Cefar.

Cneyo Domicio Calvino Proconful

triunfa.

C. Norbano Flaco Proconful triunfa.

C. Afínio Polion , difcipulo de M.
Túlio , ficou governando Hefpanha na

aufencia de Júlio Cefar.

Vendo o Imperador Oótaviano Au-
guílo o pouco , que as armas Romanas
tinhaó confeguido em Hefpanha pelo eí^

paqo de duzentos annos, determinou vir

em pefloa , e dentro em quatro annos

conciliou a paz em toda a Hefpanha. Ef-

tando em Tarragona
,
gozou hum ple-

no

[i] Vid. Monarq.Lufit.liv.íj.. cap,i7.e 18. Vaf. tom.i.cap.i*. Rc^

fcnd.libj.Anti^uic.
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no dominio da honra Imperial. Muitos
povos Porruguezes lhe dedicarão tem-
plos, c eítatuas pelas mercês , e privi-

légios
,

que lhes concedeo , fingulari-

zando-fe Évora, Mertola, Lisboa, e

Santarém , mudando todas os Teus nomes,
que tinhaõ , em outro, que difleíTe ref-

pcito aos favores recebidos j eaíHm Évo-
ra fe principiou a chamar Liberahtas 'Jú-
lia ^ Mertola Mirtilis "Julta , Lisboa Fe-

licitas Júlia , Santarém Julinm Prafi^
dium.

Nefte anno mandou o dito Impera-
dor, citando cmTarragona, publicar o
edióto geral para fe aliítar toda a gente,
que havia no mundo fujeita ao Império
Romano , e pagar certo tributo

, que
era trinta e féis reis cada peíToa em re-

conhecimento da vaíTallagcm. De Por-
tuguezes fe aliftaraó cinco contos e fef-

fenta e oito mil peíToas cabeqas de famí-

lias, cuja ordem fe paflou nas Chancel-
larias do Reino , chamadas entaõ Con-
ventos Jurídicos , e eraô Merida , que
hoje eftá fora do território de Portugal j

Beja ^ à qual acudia o povo de Alente-
jo, e Algarve ; Braga para o povo do
Minho , e Trás os Montes > Santarém
para o da Beira, e Eftremadura.

Nefte anno fe fez famofo hum Portu-
guez do Minho, chamado Corocota^ que
com certo numero de vadios inquietou

varias terras, e o Imperador prometcen-
do três mil cruzados a quem o apanhaf-

fc, elle meímo fe lhe veyo oíferecer, e

o Imperador perdoando-lhc , o admittio
para fua guarda.

Pepois do Nafcimento de Chrifto até

os
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os Godos na5 ha coufa memorável, que
pertença uLuíirania, mais que o acharfe

em huma focegada paz na obediência dos

RomanDs. Acé os tempos dos Impera-
dores Maximiniano , e Diocleciano du-
rou o governo de Hcfpanha em Preto-

res, e Proconfules : no de Conftantino
houve outro ettylo , porque fe inftituio

hum Vigário do Império, a que obede-
ciaõ todos os Legados , e Regedores das

Provincias , e o tal Vigário ainda reco-

nhecia por Superior ao Prefeito do Pre-

tório
,
que reíidia em França, por eftar

no meyo das terras da fua jurifdicqaÕ.

Depois fe começou a governar por Con-
des. Havia também alguns Régulos, ou
Fidalgos , Senhores de Cidades , fubdi-

tos ao Império Romano , qual foy One
Comero, pay de Santa Engracia, e no
tempo dos Godos Caltinaldo , Principe

de Nibancia , e Cathelio , Senhor de
Morba Cefarea , e pay das Santas nove
irmãs, (i)

CAPITULO IV.

Eutrada das Nações barbaras , e dominio
dos Godos.

I X) Ela ambiciofa perfídia de Eftelicon, ayo, e

jL fogro do Imperador Honório, que perten-

dia recahiíTe a coroa Imperial em feu filho Euche-
rio,

[l] Veji-fe aCujac. liv.S.cap. zi. Ohferv. a Vafeii tom. i.Chron.

c-íp I j. Ref-nilib 3. de Antiq.Monarq Liiíit.part, i, liv.4 cap. 30. e

liv.^.cap. 18. ai. C24.
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rio, o que naõ confeguio , le introduzirão na Hef-
panha cerras gentes Scptcntrionaes de Alemanha ,

chamadas Sândalos , Sue^vos , Jloms ^ e Selingos^ os

quaes depois de terem laqueado Rema, e deítruido

grnndc parte de Franca, invadirão noíTas terras com
hurna expedi^'aõ taõ barbara , talando campos , e

ediíicios ,
que igualavaô a cólera com a crueldade.

(O
2 O anno , em que fc experimentou eíla inva-

faõ, naó he fixo na época dos Efcritores : entre os

annos de 409, €416 de Chrifto fem duvida que
aconteceo ; mas a mayor parte dos Hiltcriadores

Hefpanhoes le inclinaõ a aíTinar efla invafaõ na Era
de Cefar 447 , (2) que correfponde aos annos 409 j

e fendo a Cidade de Lisboa a primeira povoaqaõ nof-

la, que elicve a rifco de fer devorada pela fereza da-

quelks leões
,
que a tinhaõ cm cerco, brevemente

o levantarão por hum pequeno donativo
, que os

Cidadãos lhe otfereceraô j porém continuando com
a mefma ferocidade, arrumarão outras terras daLu-
litania, c o que eílava fujeito ao Império Romano,
cujo eltrago foy o intuito principal, a que todos

eíles bárbaros fe encaminhavaõ.

5 Cada parcialidade deftas gentes tinha feu Rey

,

a que obedeciaó j e por naõ fe confundirem neíla

aíTolaçaõ, os Vandab s , e Selingos cem o feu Rey
Gimderico , ou Mcndigelefio , occuparaó Andaluzia,

que dellts adquirio nome: os Alanos, e Suevos com
os feus Reys Refplandiano ^ e Hermenerico poíTuiraõ a

Lufitania , e Galiza , ficando Afturias , c Bifcaya

permanecendo na fujeicaó Romana. (3)

4 Morto Refplandiano fe lhe feguio Atáces ^ o

qual eíhibf.ndo leu atrevimento nas mayores forcas

porlenhorear mayor parte da Lufitania, foy accom-
met-

[i] Paul. Diac.lib. I j. Turfelin. Epitom, Hiftcric. iij f. pag. uj.
\i\ Monarq Lufic. liv. ó. cap. i. [jj Orof. CaíTiodor. e outros apud

Gaoiiar. nas Palm. e triunf, Ecclef. deGaliz. part 2. 1.6. cap. lo eii.

Saavedra Coroa. Gotic. com. i.p ji.Monarq. Luíicliv- 6. cap.i.ej..
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mectcr Hermenerico , Rey dos Suevos , a quem to-

mou algumas terras , efpeci^lmente Coimbra
,
que

entaõ fe achava exiítente no íitio de Condeixa a ve-

lha, e principiou a edificar a que agora exifte, obri-

gando ao trafego da obra toda a qualidade depeíToas.

f Quizera Hermenerico reliítir , e calligar os

atrevimentos de Atácesi convoca cm feu favor a

Gunderico, Rey dos Vândalos j fortifica-fe no Por-

to , e fortifica também a Cidade. Chegaõ a litigar

os dous exércitos , e declinando de huma parte o

poder, fica Hermenerico derrotado ; tudo porém fe

compoz logo , oíferecendo Hermenerico a ElRey
Atáces fun filha Cindafunda para efpofa com hum
thefouro por dote de riquezas confideraveis. (i)
Nefta paz viverão foccgados fogro , e genro , oc-

cupando-fe unicamente em fazer algumas correrias

contra os que feguiaÕ o partido Romano.
6 Tinhaõ-fe incorporado os Vândalos , e Sue-

vos para maquinarem rijo accommettimento contra

os Alanos , que com a foberba do feu Rey Atáces
pertendiaõ ufurpar as terras dos feus vifinhos. Ho-
nório havia feito pazes com os Godos , e também
com os V"andalos ; e foccorridos eftes com taes au-
xílios, deraó batalha ,

pelejarão valerofamente , e

vencerão a Atáces.

7 Recuperaõ outra vez os Alanos, e Selingos

as terras perdidas , fundaõ a Villa de Alenquer , e

já fera Rey, que os governaííe, tornaó a fer feuda-

tarios ao Império Romano. Ajuftaõ pazes com os

Suevos , e com tal uniaó íe enlaçarão
, que defde

efta confederação fe começarão os Portuguezes a

chamar Suevos, (i) PaíTaõ os Vândalos para Afri-

ca em numero de oitenta mil, e os Alanos, e Sue-
vos fe deixarão ficar na Lufitania poífuindo aquel-

las terras, que lhe couberaó em forte.

8 Nu-

[i] CíeJe, Hiíloircde Portug.tom.i.li/.5.p3g.mihiaz4.. [zj Mot
nar(j. Lufu.liy 6.cap.4.
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8 Numerava já o mundo Chrillaó mais de qua-

trocentos e cincoenta annos , quando Theodorico,
Rey Godo , entrando por Heípanha contra Recia-

rio, Rey dos Suevos, depois de o apertar com hu-

ma guerra cruenta, o venceo junto a Aftorga, dif-

lipando naquelle dia todas as grandezas , e nome
Suevo, para fundar nas íuas ruinas o Império Góti-

co } c deixando as terras de Portugal já fujeitas à

fua obediência, fe retira a Franca.

p Os Suevos vendo-fe deliruidos recorrem ao

Rey Godo por meyo dos Bifpos , (upplicando-lhe

a liberdade de acclamarem Rey próprio, c nacional

com o reconhecimento de feudatarios. Orou nelta

embaixada eloquentemente Idecio, Bilpo de Lame-
go

,
por cuja efficacia , e perfualaõ lhe outorgou

Theodorico com grandeza regia quanto pediaõ.

Voltaô os Prelados para Braga, e elegem a Mafdra
para feu Rey.

10 Alguns dos nobres mal fatisfeitos da eleição,

com o pretexto de naó íe acharem prefentes, accla-

maraó em Lugc por feu legitimo Rey a Frsnta.

Daqui principiarão a nafcer muitas difcordias , cu-

jos effeitos defcarregando em infultos fobre os po-

vos , lhes fizeraó fentir , e padecer as moleftias, c

os rifcos daquella oppoíiqaõ.

ir Socegaraó em fim com a morte de Mafdra,

e com o tratado de paz ,
que feu filho Remifmun-

do , fucceflor no governo, fez com o Franta; mas
como a eíle fe lhe feguiíTe Frumario , e perfiftiíTc

na teima de fer ellc o Rey legitimo , fez refufcitar

as antigas contendas, que ultimamente fenecerão com
o fim dos feu? dias, ficando Remifmundo com to-

do o principado da Lufitania, e dos Suevos.

11 Para mayor feguranqa do feu dominio man-
dou Remifmundo pedir ao Rey Godo Theodorico
lhe quizeíTe confirmar o tratado das pazes, que íeus

anteceíTores tinhaó feito , expreíTando-lhc a prom-
pra fidelidade, e reconhecimento, em que vivia.

Tom.I.Part.II. Kk Li-
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Lífongeado Theodorico deíla actenqaô , houve por
bem luas conqaillas, elhedea por erpofa huma fua

filha, a qual, como era Aniana , incroduzio em
Portugal ella feita

,
que inficionou todo o I^eino ,

(i) na qual forau permanecendo outros Reys até

Theodomiro, que foy quem retufcitou a Fé Catho-
lica , e fei que abjuraílem os Suevos os dogmas da
perfídia Arriana , em que tinhaó vivido noventa an-

nos,

15 Reinava na Monarquia Gótica Leovigildo,
e eílimulado das tyrannias, que Andeco ufava com
os Suevos, em cujo governo fe introduzira, vol-

tando as armas contra elle, o cativou , e fe fez fe-

nhor de todo o Reino, e dominio Suevo pelos an-

nos fSf , (1) principiando daqui para diante o go-
verno, e Império dos Godos em Portugal.

14 Subordinada já nofla Peninfula ao total po-

der Gótico , foraõ continuando em feu governo os

íeus fvlonarcas, pondo era algumas terras Governa-
dores com titulo de Condes, que reíidiaó a arbítrio

dos Reys Godos. (5) Paflados annos , chegou a Mo-
narquia a perigar na talta de fucceflor } mas por

coníelho do Romano Pontifice
,
que para iíío teve

revelaqaô divina , (4) foy efcolhido Vamba, natu-

ral , e habitador de Idanha , onde o foraó achar bem»

alheyo de outro governo, que na5 folTe o difpotico^

exercício da fua agricultura.

if Intimarão -lhe os Embaixadores o grave ne-

gocio , a que hiaó , e elle
, que teve a embaixada

por equivocaqaõ , o cargo por impoíTivcl , refpon-

deo , e proteílou , cravando a aguilhada na terra,,

que fó cntaó feria Rey, quando aquella vara brotaf-

fe flores. Aíllm fuccedeo, pois ella começou logo

a florecer , e elle fendo obrigado pela palavra, foy

conduzido para Toledo, onde o ungirão e refpeita-

raõ

[i] Moraleslib.1rcap.35. [1] Vafícus Chron tom.i.p.j^. [3] Mo-
niTq.Liiíit.iiv.ó.cap. 24.. [4J fina na Europa Pyrcag, tom. i.part. 3,

€ap..2o<,.
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raõ Rey de tod.a Hefpanha (i) na Era de 710. (1)

1(5 Venceo efle Rcy varias batalhas
,

promul-
gou leys , fez cekbrar Concílios , ajudou os limi-

tes na jurifdicqaõ das Igrejas , e por hum acciden-
te , em que o reputarão por morto, tornsndo a íí

,

renunciou a Coroa em Ervigio , e tomando o habito
de Rcligiofo Benediflino em o Convento de Pam-
plicga, cinco léguas entre Burgos, e Valhadolid ,

(^) acabou feus dias tranquillamente , deixando de
íi fama tnõ gloriofa, que Arnoldo Ubion o põem no
Catalogo dos Santos.

17 Seguio-le Ervigio, que foy jurado Rey com
toda a folemnidade , depois Egica feu genro, e a eP-

te Witiza feu filho, que collocando lua Corte hu-
mas vezes em Braga, outras em Tuy, ou em To-
ledo, de qualquer parte lançava rayos , como aftro

maligno
,

que tudo inficionava. Chamarnõ-lhe o
Nero de Hefpanha; tal era feu infame procedimen-
to. (4)

18 Com melhor efpcranqa de que extinguiíTe

os efcandalos paíTados acclamaraó os Godos a El-

Rey D. Rodrigo
j porém depre/la viraó defvanc--

eidos os feus conceitos
,
porque efte Príncipe tudo

obrava por appetite -, e o Conde D, Juliaõ , que era

feu Capitão da guarda
, por confervar fua fortuna

fempre profpera , executava francamente a arte da
lifonja. Vivia no Paço, como era coftume, huma
filha dotal Conde , chamada Florinda, ou vulgar-

mente Cava , dama de eílremada formofura : afi^ei-

coou-fe ElRey delia , e para grangear melhor os

feus agrados , lhe prometteo na uniaõ do Matrimo-
nio a Igualdade da Coroa j porém naó fepafíou mui-
to tempo

,
que repudiaíTe a Florinda por coroar a

Eylaia, ou E.gilona , formofa Princeza de Africa,
Kk li a

[1] Monarq. Lufit, liv,(5.cap. 2f. [i] Morales Hv. ii.cap. 40. e4i.

[3] Bcrganç. AntigdeHtfp. part. i.liv. i.cap.6.n.67. [4] Caítilh.liv.2.,

diíc.ío. Monarq. Lufit. utíiipr. câp.30.
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a quem a braveza das ondas fizera por hum inciden-

te arribar a Hefpanha. (i)

!<? Sentio Florinda aquella aífronta, ou violên-

cia, c medicando com feu pay algum género de vin-

gança, e defaggravo proporcionado, elle fe paíTou

a Africa, fe acafo naõ eítava já lá, como querem
outros, porfer Governador daquelles domínios pof-

to pelo mefmo D. Rodrigo j e conciliando hum po-
derofo exercito de Sarracenos , vieraõ accommet»
ter Heípanha pelas inftrucqões do Conde , obranr
do total eftrago na florente Monarquia dos Godos,

20 Efta he a fubftancia de toda a Hiíloria da

perdiqaÕ de Hefpanha , que corre entre os Autho-
res com mais vulgaridade, fuppoílo que em algu-

mas circundancias haja entre eiles difFerenca. To-
davia confiderando outros com reflexão mais pru-

dente a facilidade, com que os Mouros em dous ân-

uos conquiftaraó quaíi toda a Hefpanha, e a negli-

gencia, com que os Hefpanhoes a defenderão, naõ
fuccedendo aíTim com os Fenices , nem Cartagine-
zes , nem Romanos , nem ainda com os mefmos Go-
dos, pois qualquer deftas Nações gallou muitos an-

nos para entabolar o feu dominioj julgaõ que o mo-
tivo deita fatalidade fe originou por haver naquelle

tempo alguma guerra civil na Monarquia Gótica»
e efta acharfe dividida em parcialidades, das quaes a

menos poderofa fe foy valer dos Árabes, c que ef-

tes em lugar de loccorrer a outrem , foraô conquií-

tando para íi , o que alcançarão facilmente porcau-
íã da mefma divifaõ. (z) E porque os Suevos , e

Godos foraó fenhores dasnoíTas terras , he jufto que
façamos delles total memoria , ainda que feja em re-

fumida chronologia.

[i] Garibay Hv.^ô. Clede tom. ijiv.j.pag. mihi ^cp. Monarq. Lu*
iit.Hv.7.cap.i. [2J Argot. Mcmor, do Arccbifpad.de Brag. li v.j.cap.2»

aum, 367»
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Catalogo chronologico dos Reys Suevos^ que reinarão em
Portugal , e Galiza.

Ann.

de

Chr

40P

440

448

4f7

464

HErmerico^ om Hermenerico. Teve guerras

com os Alanos. Depois dos Vândalos
paíTarem a Africa ficou fenhorcando quafi to-

do o Reino de Portugal da forma, que hoje

cítá dividido, e ainda algum pedaço de Ga-
liza. Morreo em Merida de huma doença,

que lhe durou fete annos, e governou trinta

e dous.

Reihila, filho do antecedente. Fora Prín-

cipe perfeito , fe naõ feguira o ArrianiTmo.

Com profperidade, e paz governou fete an-

nos.

Reciario , filho de Rechila. Teve alguns

emulos no principio do feu reinado : caiou
com a filha de Theodorico , Rey Godo : fa-

queou , edcílruio os Vafcões : paíTou aFran-
qa a vifitar feu fogro , e na retirada conquif-

tou muitas terras de Hefpanha. S. Balconio,
Bifpo de Braga, lhe fez abraçar o Chriftia-

nifmo. Na Cidade do Porto foy degollado
por feus inimigos , e nelle fe extinguio a li-

nha verdadeira dos Suevos. Governou nove
annos.

Maldra^ ou Mafdra, Foy eleito na Cidade
de Braga pelos Biípos, e alguma Nobreza do
Reino j mas padeceo as oppofiqões, que lhe

tez Franta , que os do partido contrario in-

troduzirão no governo , e elle governou três

annos. Seguio-fe outro também intrufo, cha-
mado Frumario

^ que reinou tyrannicamcnte
dous annos , e a Mafdra fe feguio

Remifmundo ^ a quem Santo líidoro chama
Arifmimdo^ filho de Mafdra. Ficou prevale-

cen-
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cenJo o feu reinido entre os dous preceden-
ces Contendores. Foy cativo , e prezo por
ElR.ey Godo Theodorico, o qual introduzio
em Galiza a hereíia Arriana. Daqui para di-

ante naô he muy certa a lucceíTaõ dos Reys
Sjevos por íe interromper a fua ferie com a
morte de Remifmundo. Fr. Bernardo de Bri-

to (i) dá por incertos a Theodulo , Veremuri'
do

^ Miro ^ Pharamiro. FiJippe de la Ganda-
ra

,
(i; fcguindo o Chronicon de Marco Má-

ximo, aíTina depois de Remifmundo a Her-
menerico no anno f f6 com o governo de qua-
íi cincoenta annos : a Rechila II. Reciario IL
a quem S. Martinho Dumienfe converteo à
Fé Citholica , c a Arianiiro ^ ou

7'heoÍQmh'o ^ filho de Reciario. Converteo-
fe à Fé juntamente com feu pay , e foy gran-
de Jefenfor da Divindade de Chriílo. Cele~
brou-íe no feu tempo o primeiro Concilio
Bracarenfe. Os annos do feu governo fa6

muito incertos. Santo Ifidoro, aquém fegue
o allegado Gandara , diz que reinou vinte c
quatro annos, Yaiíes dez, Coronelli no feu

Prodromo féis , o Abbade de Valclara tam-
bém lhe aíTina dez annos de governo, e pare-

ce o mais provável. O Padre ií\rgote lhe dá

o nome de Theodomiro Júnior ,
porque an-

tes delle diz que houvera outro Theodomiro
Sénior. (3)

Miro ^ ou /íriamtro. Foy excellente Prín-

cipe em piedade, e Religião. Fez convocar
em Braga o fegundo Concilio para defterrar

ilguns abufos , e governou treze annos. Aqui
ha gnnde equivocacaõ cm o nome defte Rey ^

que alguns confundem com Theodomiro , e

por

[1] Monarq Luíítan.Iiv. í* C3p|io. fi] Gandar Ttiunf. Eccieí de

Galiz.part i.li?.;. cap.j, [3J Argot. Memor.dcBrag.liv.f, cap.i.
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por iíTo naô fe ajufta entre os Authores a

chronolgia como deve íer. (i)

j'íÍ3 Eborko ^ ou Eurico. Succedco no governo

ao antccedence. Foy logo dcípojado do Rei-

no por Andéca
,
padrafto de Eburico , o qual

para mais o inliabilitar para a fucceííaõ, lhe

fez tomar o habito de Rt^ligioío no Mofteiro

de Dume , e proFeíTar. Elta violência vingou
pelos mefmos fios Leovigildo , Rcy Godo,
obrigando também a Andéca a fe ordenar de

Sacerdote i edellerrando-o para Beja , tomou
pode de todas as riquezas do RfJno , o qual

no poder dos Suevos tinha durado em ambas
as fortunas cento e fetenta e lete annos.

Advertimos
, que o erudito Padre Meítre Fr.

Paulo Yanes produz huma ferie dos Reys Suevos
com diverfidade deita, que temos expendido, tan-

to em os nomes dos Reys, como em o numero, e

calculo dos annos. (1) Eíte Author como o feu in-

tuito foy moftrar , e explicar o cap. 7. de Daniel

neftas quatro naqôes barbara^
,
que occuparaÕ Hef-

panha, naó quiz incluir na ferie dos Reys aquelles,

que foraó tyrannos, e intrufos , e aíTim exclue a

Frantan , Fumario , e Andéca , numerando fomente-

oito Reys Suevos legítimos, e verdadeiros.

Catalogo chronologíco dos Reys Godos , t^ue governarão

Hejpanha , e Portugal.

Ann
de

Chr.

411 A laulfo. Foy o primeiro Rey Godo, que

/\ tevedominio em Hcfpanha. Succedeo a

Alarico: cafou com Gala Placidia, irmã do
ím-

[1] Vcja-feaoPadr. Yanesnoliv. i.cap. 17. num.4.delaEra , y Fe-

chas de Efpana, [i] Idem part. i. cap. 19. dclaEfpaiu ea Ia SiUta Bi-:
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Imperador H•'^norio, aquém efte deu em do-
te as terras de Hefpanha com o defignio de
expeljir delias aos Vândalos, c as outras na-
qõcs Septentrionaes -, porém Ataulfo

, por-
cando-fe com brandura no governo, foy ázÇ"

obedecido pelos feus , e por elles morto cm
companhia de fete filhos. Dizem huns que
governara cinco annos , outras féis.

4i*^ Sigirico. Era valerofo Capitão, e por iíTo o
elegerão para Rey, Quiz levar as coufas pe-
los termos de paz j e na5 fe contentando os

Godos com o feu modo, também lhe tirarão

avidi. Governou hum anno.
4i<í Wal'i%. Começou a governar com o proje-

6l"> de conquiltar Africa : pcrdco huma gran-

de armada : retira-fe a Barcelona , faz pazes

com Honório , e depois guerra aos Vânda-
los , e os vQ,vizz. Morre em Tolofa , tendo
governado três annos.

41P Theodoredo ^ ou Theodorico. Fez guerra aos

Romanos , e morreo na cruelifTima batalha

dos campos Catalaunicos , cahindo de hum
cavâllo. Governou trinta e três annos.

4f i 7'hurifmunlo , filho de Theodoredo. Foy
morto por induílria de feus irmãos. Gover-
nou hum anno.

4f3 7beudenco^ irmaó de Thurifmundo. Ven-
ceo, e matou a Reciario, Rey dos Suevos,
e em Braga fez grandes hoílilidades. Foy
morto por feu irmaó Eurico. Governou tre-

ze annos.

455 Eurico. Deu leys efcritas aos Godos , ex-
pulfou aos Romanos de Hefpanha , conquif-

tou , e faqueou muitas terras de Portugal.

IMeftc tempo fe achava Hefpanha dividida em
três impérios : os Suevos tinhaõ a Giliza, e

parte da Luíitania : aBetica, e Catalunha era

Jos Godos : os Romanos eraÕ fenhores das

Pro-
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Províncias de Cartagena, e Carpentana com
o rcíhnce da Luficanía. Depois de algumas
vitorias morreo em Aries de França , e go»
vernou dezaíete annos.

Alarico II. filho de Eurico. Litigou com
Clodoveo , Rey de França, e era huma ba-
talha junto a Carcafona perdeo com tila a
vida. Governou vinte e três annos.

fo5 Gefalico , ou Gefaleuco , ou Genfalarico , fi-

lho illegitimo de Alarico. Foy acclamado
pelos Godos na menoridade de Araalarico,

Perdeo o que feus anteceíTores poíTuiaó em
Franqa -, e fendo vencido por Theodorico,
Rey dos Oftrogodos de Jtalia , avó do her-

deiro legitimo , morreo de melancolia. Go-
vernou quatro annos.

j-ii fhcíidorico II, Tendo reinado dezoito annos

em Itália occupou o Cetro de Hefpanha. Di-
zem huns que camo Rey verdadeno, outros

fó como tutor , ou adminiílrador de feu ne-

to. Governou quinze annos.

ftó Amalarko^ filho de Alarico. Teve por mu-
lher a Crotilde , Princeza Catholica , filha

de Clodoveo, Rey de Franca j mas como o

marido era Arriano , padeceo com elle gran-

des trabalhos, are que os irmãos a vingarão,

matando-o , c deílruindo muitas povoações
de Hefpanha. Governou cinco annos.

f3i Theudo^ ou 'Theudio ^ ou Tcudis. Tinha fido

tutor de Amalarico, e Governador de Hef-
panha: outros o tazem defcendente delRey
Theodorico de Itália. Acabou, e extinguio

o governo dos Romanos em Hefpanha quan-

to aos Magiftrados. Foy morto em feu Palá-

cio por hum homem , que fc fingia bobo.
Governou dezafete annos.

f48 Tbeudifelo^ ou Tbeudifclo. Foy Arriano, c

hum dos máos Reys dos Godos. Os feus o

Tom.I.Part.H, LI ma-
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matarão em Sevilha , eftando em hum ban-
quete. Governou hum anno.

Jgiia. Por eleicaõ dos Grandes foy eleito

Rey. Os Cordovezes o venceraÕ. Muitos
dos feus fe rebelarão contra elle , e o mataraS
em Merida. Governou cinco annos.

Aíhanagildo. De Capitão
, que fe havia re-

belado , ficou com o Reino dos Godos. Mor-
reo em Toledo , e governou quatorze annos.

Liuvd , ou Luiva. Depois de reinar hum
anno cedeo o fenhorio de Hefpanha a leu ir-

mão Leovigildo , e elle fe retira -às terras,

que tinha em Franqa. Governou hum anno.

Leovigildo. Alcançou muitas vitorias dos

Suevos de Galiza, recopilou as leys Góticas,
Foy o primeiro, que ufou de infignias Reaes,
chrono, cetro, e coroa. Teve grandes guer-
ras com leu filho Hermenegildo, aquém per-

feguio , e fez martyrizar em Sevilha depois
de huma apertada prizaõ. Governou dezoito
annos.

Flávio Recaredo ^ filho de Leovigildo, e fo-

brinho de S. Leandro, e S. Fulgencio. Def-
terrou a herclia de Arrio das terras de Hefpa-
nha, e governou quinze annos.

Liuva II. filho de Recaredo , que alguns

querem que foíTe baftardo. Foy pio , e Ca»
tholico. Witerico lhe ufurpou o Reino, ti-

rando-lhe com tyrannia a vida. Governou
dous annos.

Witerico. Renovou em feu governo a per-

fídia de Arrio, e por iflo o matarão, e arraf-

taraó pelas ruas publicas de Toledo, dando-
Ihe immunda fepultura. Governou leis an-

nos.

Gundemaro. Foy defenfor da immunidade
Ecclefiaftica , e venceo aos Navarros. Go-
vernou dous annos.

Si'
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Sifcbuto. No principio dofeu reinado conf-

iraneeo dos Judeos a que reguifíem a Ley de
Chrifto, por cujo motivo fugirão muitos pa-

ra Franqa. Acabou de lançar fijra de Portu-
gal aos Romanos, que ainda fe confervavaô
nefte tempo por toda a coita do Algarve, e

entre os Cabos deS. Vicente, e de Efpichel.

Fortalecco a Cidade de Évora, e fundou em
Toledo a Igreja de Santa Leocadia. Gover-
nou oito annos e mcyo.

Fla--jio Suyntíla , filho de Rccaredo. Def-
truio os Imperiaes , c fujeitou ao dominio
Gótico todo Portugal. Entregou-fe aos vi-

cios, e crueldades de forma, que o Concilio

Toledano IV. em que fe achou Santo Ifido-

ro, o excommungou , e a fua mulher, e fi-

lhos. Os Vice-Godos o privarão do Reino.
Governou dez annos.

Sifenando. Foy fublimado ao throno por fa-

vor de Dagoberto , Rey de Franca, a quem
deu dez pezos de ouro taõ grandes , que baf-

raraõ para acabar o grande Templo de S.

Diniz. Governou quatro annos.

Chintiía. Por votos uniformes da Nobreza
fcy eleito Reyj e querendo perpetuar no ef-

tado Régio fua defcendencia , convocou al-

guns Concilios para eílabelecer o feu intento.

Governou três annos.

lulga. Viveo pouco
,
porém fez obras de

grande piedade, e zelo chriflaÕ. Morreo em
Toledo com grande fentimento, e faudade de
todos Governou dous annos.

Cbindajuindo. Entrou a governar por vio-

lência, continuou com juftiqa de forte, que
foube temperar o árduo do principio com
o fuave do progreíTo. Convocou em Tole-
do Concilio , fundou o Morteiro de S. Ro-
mão entre Toro , e Torrefilhas , onde ef-

Ll ii t4
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tá enterrado. Governou féis annos.

Recefuindo^ filho do antecedente. Entrou â

governar lem contradiqaõ , e com juíHça.

Governou vinte c três annos.

JVamha ^ om Bamba, Foy eleito, e ungido
Rey milagrofamente. Ganhou muitas bata-

lhas contra aquelles povos
,

que íe queriaô
eximir do jugo Gótico : até dos Sarracenos

triunfou. Hum accidente lhe fez mudar hu-
ma coroa por outra : repudiou o Reino , c
deixando a purpura pelo habito de Religio-
fo, acabou fantamente. Governou fcte an-

nos.

Ervlgto. Obteve o Cetro por induftrias 9

que maquinou em vida de Bamba. Governou
fete annos.

Egica, ou Egiza^ genro de Ervigio. To-
mou por companheiro a feu filho Witiza , e

obrigou aos Nobres a que lhe juraflem fide-

lidade. Divide o governo entre fi , e o filho ,

dando a eíle o domínio de Portugal , e Gali-
za , e ellc ficando com o reftante da Hefpa-
nha. Governou dez annos.

Witiza. Tanto que fubio ao Throno , fez

eftabeleeer fua Corte cm Braga , e dando-fe

a todo o género de vicios, chegou ao extre-

mo da maldade, e tyrannia , mandando tirar

os olhos a feu irmaõ Theodofredo
,
que reíl-

dia pacifico no governo de Córdova. Conce-
ieo vários privilégios aos Judeos , e depois

Je outras muitas perverfidades
,
que ofízeraõ

aborrecivel de todos , morreo em Toledo. Go-
vernou dez annos.

D. Rodrigo^ filho de Theodofredo, c neto
de Chindafuindo. Pouco lediftinguio nos vi-

cios aoanteceíTor. Os amores
,
que teve com

Florinda, filha do Conde JuliaÕ, foraó cau-

fa da fua ruina , e de coda. Hefpanha j iutro»

du-
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duzindo-fe por conduíba do Conde offendido

no defprezo defua filha hum grande corpo de

exercito Árabe
,
que derrotou a D. Rodri-

go , e todo o poder dos Godos
,

que havia

durado na Hefpanha mais de trezentos e oi-

tenta annos. (i)

CAPITULO V.

InvajaÔ , e dcminio dos Mouros,

I TA Errotado, e extin<5lo o exercito dos GodosU nas prayas do Guadalete em dia deS. Mar-
tinho II de Novembro de 714 conforme a melhor
computaqaõ, (2) e refugiando-fe nas terras de Por-

tugal o infeliz Rey D. Rodrigo, onde pafiados al-

guns annos acabou com a morte os fcus dias junto a

Vifeu, (3) entrarão os Árabes a executar com to-

do o furor a conquifta de Hefpanha , vendo-fe logo

nos feguintes dous annos a mayor parte delia, e do
noíTo Reino fujcita, e fubordinada ao dominio bar-

baro, excepto aquellas porqões de Galiza, e Aftu-

rias,

[i] Ve)a-feLoayf.no$ ConciI.de Hcfp.CoronclIi no Prodrom. parr.4,.

p.+óf. VafaEutom.i.Chron p.39. Refcnd.lib.3. de Antiq. Marian.Hif-

tnr. de Hefp. part i. Savedr. Coron.Gotica.Gandar. nas Pàim yTriunf.

dcGaIÍ7,apart. 2. Bergana. Anrig.de Hefp part. i. liv. i. Yanes Eípana

en)a S. Bíblia part. 1. cap. 19. pag 224. [i] D. Rodrig. A'ccb. liv. i.

cap.
15-

J-. Hiftor. Geo. de Hefp. part. z. cap. ff Moral. liv. 1 1. cap. 6^,

Berganç. Antiguid.de Help. part. i . liv. i. cap. 13. n. zii. Yaiies de la

Era, y FcchasdeEfpanalibz.cap.29. p.482. Chronic. Albendeafe fc-

guido porMarian.part.i.liv ó.cap. 23. Monarq.Lufit.liv.7 cap i. con-

corda no anno, mas difcrepa no dia, porque alTenta que foy no mcyo
de Outubro [3] Vafaeu» Chron.tom.i. p.113. Monarq. Lufítan, liv.7,

cap.3.p.386. Aqui affirma Brito, que na Igreja de S.Miguel do Fetal

,

que efbá fora dos muros de Vifeu, vira a fepultura de D. Rodrigo ,

mas já naô tinha os offos delRey, por haver annos ,
que os haviaô>

trasladado para Gaílella , e aaó dia onde fe depofuaraõ»
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rias
,

que pela afpcreza de fuás brenhns (c fizeraõ

inacceííiveis às armas dos Africanos, (i)

2, O lattimolb eftado, em que fe achariaó nof-

fas terras com aquelle improvifo, e accelerado ca-

tiveiro , baftantemenre fe faz crivei, vendo-fe em
taõ pouco tempo fem liberdade, affliótas, e tribu-

tarias a huma Naqaó barbara, e contraria da Fé Ca-
iholica ; as Igrejas , e Sacerdotes defprezados com
defacatos , e infultos , experimentando eftcs golpes

prim-iro que outras aquellas povoações
,

que ella-

vaõ mais proxmias ao Oceano. (1)

l
Havia-fe achado na batalha do Guadalete o

Infante D. Pelayo , daantiquiffima família dos He f-

panhoes Cantabros, (3) que com as breves relíquias

de alguns Goios fe tinha acolhido às montanhas das

Aílurias. Paffado algum tempo , refentido da vio-

lência, que hum Governador Mouro fizera a huma
fua irmã , tomindo-a por mulher , eílando elle au-

lente, (4) com o motivo de taõ jufta vingança, e

de facudir dos feus hombros, e de feus nacionaes o
gravame de tal jugo , convocou , ou fe lhe aggre-

gou muita gente valerofa com armas, c petrechos

proporcionados à empreza •, e depois de o acclama-

rem R.ey no valle de Cangas, ou Covadonga , no-

ticiofo Âlahor, Governador Árabe, daquella fuble-

Vàc^õ , o mandou accommetter com o formidável

exercito de cento e oitenta c fete mil Mouros, aos

quaes milagrofamente deftruio D. Pelayo. (f)

4 Divulgada a noticia deíle primeiro triunfo,

refpirou o animo dos Chriftaos difpcrfos ao mefmo
tempo

,
que fe abateo o furor bárbaro ; e concor-

rendo ao eítrondo deíle feliz fucceíTo D. Affonfo,

fi-

[4] Moret.Aniles liv.j.cap.4, e no tom.i. Append. §.i.[2] Fcrrer. ad

ann 715. n. 9. [j] Fr Franc, Sota Chron. delos Princip. delas Aftur.

liv.j cap+t. n 7. [4] IliJor. Pacenf. apud Brit na Monírq. Luíitjiv.7.

cap.6. is] Moage de Silos apud Berganqa nas Antiguid. de Hefp. part.i,

Uv i,c4p i.n.7. VaratisCfiron. toni.i,adana.7i6.Mariaa.part.i. Hs'./.

cip. ( . Moaar^. Luât. li v.7 , cap. 6.
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filho de D. Pedro, Duque de Bifcaya, defcendente

do gloriofo Rccaredo, Rey Godo, (i) le offcreceo

com bom numero de Bifcamhos a ElRcy D. Pclayo,

o qual reconhecendo animo , e valor heróico na pcíToa

de D. Affonfo, o dcípofou com fua filha Ermefenda.

f D. AfFonlb agradecido a elle favor, queren-

do explicar bem o leu zelo , e gratidão , entrou po-
deroíamente em Portugal pela Província do Minho,
e recuperando Braga , Porto, Vifcu , Águeda, c

outras terras deite Reino , libertando-as da efcravi-

duõ Sarracena, fe recolheo viroriofo, deixando com
elles triunfos aturdidos os bárbaros

, que já come-
qavaó a tratar os noíTos mais com algum refpeito,

e menos opprcíTaõ. (i)

6 O governo politico fe praticava , nomeando
Governador Mouro a hum Conde Chriííaõ em

cada Comarca, o qual fentenciava as caufas ordiná-

rias fegundo as leys Góticas, excepto a fentenca de
morte, que fó a podia dar o Alcaide dos Mouros,
que pouco a pouco foraõ introduzindo, e intiman-

do as luas leys. (t^)

7 Como o CathoHco Rey D. Afronfo
, ( o qual

pela morte de D. Favila, leu cunhado, havia rece-

bido o Cetro, e a Coroa, ) naõ podia nefta glorio-

faconquilta pela falta de gente confervar nas terras,

que relgatava, aquelle prefidio fufficiente ,
que re-

batefle as fublevaçóes dos inimigos j acontecia que
humas vezes ficavaô noíTas terras na obediência dos

Chriílãos, outras na dos Bárbaros, e neíla inconf-

tancia de dominio permaneceo o Reino nos tempos
de D. Froila, D. Aurélio, D. Silo, D. Maurega-
to, e D. Bermudo, todos Reys de Afturias , até

que ElRey D. AflFonfo o Cafio^ reforçado com mayor
poder, feavanqou defde as Afturias até Lisboa, que
bloqueou, venceo, eguarneceo de mayor prefidio,

e

fi] Salazar Hiftor. da CafadeLara liv. 2. cap. I. [2] Ferrer. tom.4,

uaDedicac. [3] Monar^, LufuaD.liv;. Bergança pair, i.liv, 2,cap. i,

1 «num. 2»
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e a outras muitas terras
,

que lhe fícavaõ internic-

dias do Minho, e Beira, por onde paíTara.

8 Teriaõ paíTado oiço annos
,
quando os infiéis,

creando novos alentos , fahiraó com poderofo exer-
cito, que commandava Aliatan, e recuperarão to-

das aquellas terras, que reconheciaõ o nome delRey
D. Aftonfoi porém efte fazendo lhe valerofa oppu-
gnaqaõ , os obrigou a paétear. Em fim com eíte

perturbado governo fe foy continuando baftantes

annos o eílado das noíTas Provindas , conforme era

a fortuna, que experinientavaõ j e mudando-fe pa-

ra conhecida profperidade em tempo, que governa-
va ElRey D. AfFonfo VI. fe vio o Império Chrif-

ta5 em grande augmcnto.
9 Difcorriaõ as armas Catholicas taô felizmen-

te, que ao pregaõ de feus gloriofos progreflos vi-

nhaõ muitos Capitães de nome , emulos do valor,
e da honra, militar pelo credito da Fé à fombra das

bandeiras de taÕ venturofo Monarca. Entre eiles

veyo o illuílrilTimo , e valerofo Conde D. Henri-
que , do qual procedeo huraa florentifllma arvore
dos foberanos Monarcas Portuguezcs, que no Capi-
tulo feguinte havemos de expor , demorando-nos
agora hum pouco, em quanto moftramos em abbre-
viado Catalogo a ferie dos Reys de Afturias, cujo

dominio reconheceo Portugal, como fua primeira,

e própria conquiíla fobre os Árabes j e deílcs tam-
bém fizera-mos Catalogo chronologico pelo que per-

tence aos feus Califas , ou Governadores em o tem-
po do império, que tiveraÕ em Portugal , fe acafo

os Efcritores Árabes foraõ coherentes nas fuás He-
giras, ou Chronologias, cuja confufaõ nos abfolve

deílc trabalho ,
podendo quem quizer mayores no-

ticias das expedições dos Mouros , e guerras intef-

tinas, que fizerâõ em toda Hefpanha, ver a obra de

Abulcacim Tarif Abenterique , traduzida em Caf-

telhano por Miguel de Luna , e imprefla no anno

de i(5oo, ou o que fe acha junto no Chronicon de

Vafeu. Cd"
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Catalogo chronologico dos Reys de AJlurias , e Leão , ^m
em tcmpQ dos Mouros começarão a conquiflar ^ e go-

vernar Portugal.

Ann
de

Chr.

758 !_-/• /ífonfo L chamauo o Catholico , filho

do Duque de Bifcaya. Gafou com a filha del-

Rey D, Pelayo : foy o primeiro Rey de Af-

turias, que depois da perda de Hcfpanha te-

ve dominio fobre os Portuguezes, e conquif-

tou aos Mouros terras denoflb paiz : fundou,
e reparou muitas Igrejas. Governou dezano-

ve annos,

7f7 D. Froila^ ou Fruela ^ filho de D. Affonfoi

Ganhou algumas batalhas aos Mouros, e lhe

conquiítou Beja, Setúbal, e outras terras de

Portugal. Com inveja de fer mais bem quif-

to feu irmaÕ Vimarano , o matou , desluf-

trando com eíla crueldade todas as boas obras,

que tinha feito. Reformou o eftado Ecclefi-

aítico de Hefpanha, e no feu tempo fucce-

deo a vinda do corpo de S. Vicente a Portu-

gal. Seus vaffallos o mataraÕ , e foy fepulta-

do na Igreja de Oviedo
, que elle fundou.

Governou onze annos e meyo.
768 D. Aurélio , filho de D. Frucla. Serenou

com prudência hum grande tumulto de cf-

cravos, que fe levantarão contra feus fenho-

res. Governou féis annos.

774 D. Silo. Succedeo na Coroa , porcafar cora

Adofinda , filha de D. Affonfo o Catholico.

Teve paz com os Sarracenos , e fó com os

Galkgos teve huma guerra, em que venceo.

Entrou poderofaraente na Cidade de Merida,
donde tirou o corpo de Santa Eulália , e o

depofitou na Igreja deS.Joaó Evangeliíla de
Pravia, onde elle eftá enterrado, com huma

Tom. I. Pare. II. Mm inf-
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infcripcâô na fua fepultura em labyrintho^
que diz , e fe lê por todos os lados : Silo Prin*

ceps fecit. Governou nove annos.

783 D. Mauregato, Obteve a Coroa por ufur»

paçaõj porque a Rainha Adolinda pertendeo

que os Grandes de Hcfpanha acclamafTem
por fucceíTor a D. Affonfo , leu fobrinho ,

filho delRey D. Fruela j efabendo illo Mau-
regato, filho baítardo de D. AfFonfo o Ca'
tholico havido em huraa Moura , anhelando

também ao Cetro, fe foy valer de Abderra-
men, Rey de Córdova, promettendo-lhc vaf-

failagem , fe o foccorreíTe na lua pertenqaó.

Foy o promettimento dar-lhe todos os annos

cem donzellas de tributo , cincoenta nobres,

e outras tantas plebeas, e fe mandavaô reco-

lher em Aullurias , Portugal , e Galiza. D.
Jofeph Pellizer

, (i) aquém fegue D. Joa5
de Ferreras, (1) quizeraô perfuadir que efte

Rey nem fe chamava Mauregato , nem pro-

mettera ao Mouro o tributo annual das cem
donzellas Chriftas •, porém naõ tem razaô,

legundo o que fe lê na Monarquia Lufitana,

( 3 ) e o que diz o Padre Fr. Francilco de Ber-
ganqa. r4) Governou cinco annos.

78P D. Bermudo I. filho de D. Fruela. Sendo
Diácono , e deftinado à Igreja

,
por inftan-

cias dos Grandes do Reino entrou a gover-

nar. Naô quiz contribuir aos Governadores
Mouros com o tributo das cem donzellas.

Depois de haver governado três annos, e oi-

to mezes , renunciou o Reino em D. AíFon-

fo , filho de feu primo D. Fruela, e paflou

a bufcar o habito de Monge no Moíleiro de

Sahagum , onde viveo muitos annos,

D,

[i] Pellizer Anal. p. 401. [z] Ferrer.tom.4. p. 108. [3] Monarq^

Liiiitan.lie.y.cap.j. [4] Bcrganja part. i, das Antiguid.de Hefp.Iiv.»»
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D. ^ffonfo II. chamado o Cajlo. Encarre-
gando-le do governo, que lhe cedeo D.Ber-
nnido, comeqou a fe fazer temido dos Mou-
ros. Recuperou Lisboa poraílalto, e con-
quiílou as Cidades de Lamego, Vifeu, Co-
imbra, Braga, e outros Lugares. Mahamet
fez pazes com elle , e o fervia como vaflal-

lo. Em feu tempo fe defcubrio o corpo do
gloriofo Apoílolo Santiago, a quem mandou
edificar huma Igreja com magnificência Real.

Governou conforme anoíTa Chronologia cin-

coenta e hum annos •, porém a Clave Hifto-

rial do Padre Fr. Henrique Flores lhe aflina

trinta e quatro.

D. Ramiro I. filho delRey D, Bermudo,
Logo no principio do feu reinado fe levan-

tou contra elle hum Conde dasAfturias, cha-

mado Ncpociano , a quem vencco , e ca(H-

gou, mandando-ihe tirar os olhos , fupplicio

ordinário daquelle tempo. Com fortuna igual

ao feu valor ganhou aos Mouros o Porto, La-
mego, Vifeu, Coimbra, e Montemor o Ve-
lho. Aqui poz por Governador a feu tio o

Abbade Joaõ , o qual cercado dahi a tempos
pelos Bárbaros , vendo que todos pereciaõ

irremediavelmente por falta de mantimentos,
refolveo comos mais, que fe as mulheres, ve-

lhos, e meninos haviaõ ficar expoílos ao fu-

ror dostyrannos, foíTem elles mefmos os que
facrificaíTem ^ innoccncia por viftima da fua

honra : e aíTim cada hum degollou por fuás

próprias mãos a quem mais amava. Sahiraó lo-

go a acommettcr defefperadamente aos Mou-
ros , os quaes naó podendo foffrer aquelle tre-

mendo modo de pelejar, fe deraõ por venci-

dos àcuíla de fetenta mil que perecerão. No
outro dia voltando alguns à Villa, fe lhes of-

fereceo novo motivo para a admiração, ven-

Mm ii do



^j6 Mappa de PortiigaK

do que todos os degoUados viviaõ reíufcita-

dos milagrolameate. Referem erte calo nof-

fos Hiftoriadores
, (i) e parece que o acredi-

ta a tradiqaõ de pays a filhos, que ainda per-

manece nefta Villa. No feu Caítello eftá hum
anciquiíTimo padraò , que fuppoílo ter já mui-
tas letras carcomidas, bem le percebe da con-
textura íer narração defte prodigio. Haven-
do finalmente D. Ramiro governado fete an-

nos , e oito mezes , morreo no primeiro de
Fevereiro de 8fo , e eftá fepulrado na Igreja

de Oviedo.

8fO D. Ordonho [. filho de D. Ramiro, aquém
fuccedeo com univerfal applaufo

,
por fer

Príncipe de grande valor, e talento. Serenou
huma rebelliaô dos Vafcões feus vaflallos, e

venceo ao renegado Mufa , de grande nome
entre os infiéis, por cuja vitoria ficarão muy
temerofos. Ganhou Santarém, Leiria, e ou-
tras terras de Portugal. Morreo de gota, e
governou dezaleis annos.

856 D. JÍffonfo III. chamado o Magno pelas

grandes vitorias , que alcançou dos Mouros^
c fumptuofos Templos

, que edificou, e ef-

molas
, que deu. Os feus o pcrfeguiraõ, re-

bellando-fe, e os Bárbaros oppondo-ihe for-

tes exércitos} mas elle pacificou huns, e tri-

unfou dos outros. Em Portugal reedificou

muitas Cidades arruinadas, Braga, Porto,
Chaves, e Vifeu. Renovando-fe as inquieta-

qões domefticas, e fabendo que os feus mcf-
mos filhos queriaÕ defpojallo do Cetro, pe-

los nau vencer a elles naquella violência , íc

venceo a fi, c repartindo o Império , deu a

D.

[i] Monarq. LiiÍJt.Iiv-7 cap.i4.Bencdidí:. Lufit tom. i trat z pare»,

cap.6. Fr. Luiz dos Anjos Jardim de Porc. n j-i. Paes Viegas nos Priocip.

de Porrug. !iv.6. p.zij^. Âgiolog. Lufit, tom.j.p. 8oi. Ann. Hiílori<^
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D. Garcia o governo de Leaõ , Oviedo , e

Caftclla , e a D. Ordenho Galiza, c Poriu-

gal , ficando elle fó com a efpada contra os

Mouros , de quem ainda alcançou vitorias.

Governou quarenta e quatro annos.

D. Garcia. Entrou a governar bem, expli-

cando o itw valor na vitoria , que teve dos

Mouros em Talavera, prendendo ao General

Ayola , que ao depois lhe fugio. Governou
três annos.

D. Ordonho II. Morto D. Garcia, foy ac-

clamado Rey pelos Bifpos , e Principaes do
Reino. Combateo a Cidade de Beja, que era

amais opulenta, que os Mouros occupavaô ,

e a ganhou matando toda a gente da guarni-

ção. Foz grande terror aos Bárbaros, defor-

ma que ElRey de Merida lhe veyo render

vaflallagem. Sufpeitando que os quatro Con-
des, que governavaÕ entaõ Caftella, fe que-
riaõ rebellar, mandou-os vir a Tejares junto

do rio Carrion, fegurando-lhes queria tratar

com elles matérias importantes j mas diíTimu-

ladamente os prendeo, eosfez degollar. Go-
vernou nove annos , e meyo.

D. Froíla II. Naõ fe conta defte Rey ac-

qaõ contra os Mouros , antes o culpaõ de

tyranno , mandando matar os filhos de Oli-

mundo , e defterrar a Fronimio , Bifpo de
Leaõ, por terem feguido as partes do Infan-

te D. AíFonfo. Poriíto fefez aborrecivel dos

vaíTailos. Morreo de lepra , e governou hum
anno.

D. Affonfo IV. Entrando a governar, e co-

nhecendo-fe inútil, renunciou o dominio em
feu irmaô D. Ramiro, e elle foy bufcar a vi-

da Monaílica no Convento Benediítino de Sa-

hagum. Depois pafiados féis mezes, largando

o habito , fe foy a Leaõ , onde o admiitirau

,
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e intitularão Rey. Sabendo ifto D. Ramiro,
paHou àqaella Corte, c cercando-a, obrigou
a D. Affonfo a entregarfe-lhe , e irado lhe

mandou tirar os olhos , e prender até acabar
fcus dias. Os annos do feu governo, e tempo
do Monacato pcrtcndem ajudar Fr. Francif-

co de Berganqa
, (i) e Fr. Manoel da Ro-

cha. (2)

D. Ramiro IL Depois de prender a feu ir-

mão , e feus fobrinhos , determinou fazer

cruel guerra aos Mouros, como com effeito

fez taô felizmente
, que fempre os venceo.

Ajadando-o vifivelmentc Santiago , matou
junto de Simancas a fetenta mil Mouros. Al-
guns Hiftoriadores (3) dizem

,
que morrera

fendo Religiofo. Governou dezanove annos.

D. Ordonho III. Foy filho de D. Ramiro,
e Principe valerofo , e prudente. Cafou com
a filha do Conde Fernaõ Gonçalves, o qual

querendo rebellarfe contra elle , repudiou-
Ihe a filha, e lha mandou a Caflella. Siijei-

tou aos Gallegos, que íe haviaó levantado,
e paíTando a Portugal , chegou até Lisboa,
que entrou fcm embaraqo , faqueando os mais

lugares , que eftavaõ cm poder dos Moucos.
Governou cinco annos c meyo.
D. Sancho I. chamado o Gordo

, porque
na verdade o era , e foy motivo para fer de-

pofto do throno , e fubir em feu lua;ar o In-

fante D. Ordonho, filho de D. Aííbnfo IV.
intervindo nifto o Conde Fernaõ Qonqalves,
e alguns Senhores de Galizi. PaíTou D. San-

cho a Córdova, e alcançando lá remédio à

fua queixa , o bufcou também aos feus inre -

reíTes , valendo-fe delRey Abderramen, que
com

[i] Berganç part. i. das Antig. deHcfp.liv. j.cap.ó.n 65-. fi] Ro.
cha Porta^. Renafcid. pari. a, n, 124. ficfeqq. [3J Apiid Berganç. ut

fupr.cap. iz.n.138.

P/f
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com hum exercito de Mouros fez com que
D. Ordonho lhe rcftituiíTe o Reino de Leaô.
()$ Condes, que governavaó as terras do Mi-
nho, e Galiza, fe conjurarão contra ElReyj
mas ellc paciíicando-os , os obrigou a jura-

rem fidelidade , em cujo aóbo hum dos Con-
des lhe deu peqonha , de que morreo. Go-
vernou doze annos.

D. Ramiro I/l. Tomou a inveftidura do
Reino, tendo cinco annos deidade, ecome-
qou eíle governo pelas direcqões de fua máy

,

e tia. Fez pazes com ElRey de Córdova, re-

cuperou dos Mouros o corpo do gloriofo S.

Pelagio, deílruio pelo valor do Conde Gon-
qalo Sanches huma armada de Normandos y

que aportou em Galiza. Tratando com pou-
ca attenqaõ aos Condes de Portugal, e Gali-

za , eftes acclamaraó por íeu Rey ao Infan-

te D. Bermudo , filho delRey Ordonho, a

if de Outubro de 982,. Contenderão ambos
rijamente, e a morte de D. Ramiro decidio

o argumento. Governou dczafeis annos.

D. Bermudo 11. chamado o Gotofo. Foy pou-

co afortunado, pois encontrou fempre muy
poderofo a feu contrario Almançor. Em Por-

tugal tudo que hia defde a corrente t o Dou-
ro até o Algarve eftava fujcito aos Mouros,
e \'ò a pequena Comarca de Entre Douro , e

Minho com algumas terras da Beira eftavaõ

na obediência delRey D. Bermudo. Unido
com ElRey de Navarra, e o Conde Garcia

Fernandes, venceo huma grande batalha a Al-

manqor , que o obrigou a fugir para Córdo-

va, deixando-lhe no campo fetcnta mil Sar-

racenos. Morreo arrependido de fuás culpas

em Galiza , e governou quatorze annos.

D. Jfonfo V. filho de D. Bermudo. Suc-

cedso na Coroa, tendo cinco annos de idade.

Foy
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Foy Príncipe muy pio, e caritativo. Com
intentos de deílruir os Mouros pafibu a Vi-
fea, onde elles tinhaõ as mayores forqas, e

reíiítencia , e os cercou apertadamente 3 mas
chegando-fe perto das muralhas , huma ieta

difparada das fuás ameyas o atraveífou , e

fez levantar o fitio. Governou vinte e fetc

annos.

D. BermudoílI. filho de D. Affbnfo. Foy
Principe de grande animo , porém infeliz , j

porque nas guerras
,
que t^ve com feu cu- '

nhado D. Fernando, Rey de Caftella , met-
tendo-fe na batalha do Carrion por entre as

armas , lhe tirarão a vida. Governou dez
annos.

D. Fernando o Magno. Por morre de fcu

cunhado tomou poíTe do Reino de Leaô.
Deveo-lhe Portugal a reítauraqaô das fuás

terras defde o Douro até o Mondego. De-
pois de muitas vitorias merecco que o glo-

riofo Santo Ifidro lhe revelaíTe o fim dos

feus diasj e antes de morrer repartio feus

Reinos por feus filhos : a D. Sancho deixou
Caítella, a D. AíFonfo Leaô , e a D. Gar-
cia Galiza , e Portugal. Governou vinte e

nove annos.

D. Garcia. No feu governo fe deixou ef-

te Principe levar das lifonjas de hum feu va-

lido, chamado Verna , que foy caufa de fc

defcontentarcm os illuílres Portuguezes , c

GâUegos, os quaes levantando -fe, tomarão
armas, e lhe deraô huma batalha, que cUe
todavia venceo. D. Sancho, feu irmaÕ mais
velho , o metteo em prizões, e o Reino de
Portugal, c Galiza fc lhe entregou, fican-

do por entaõ incorporado na Coroa de Caf-

tella. Governou quatro annos.

D. Sancho 11, Perfeguio fortemente a feus

ir-
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irmãos , e querendo ufurpar também Jo po-
der de lua irmã Dona Urraca a Cidade de
C,amora, que pez em apertado cerco, hum
Cavalleiro chamado Velhido Delfos o ma-
tou com huma lança. Governou hum anno.

D. yíffonfo FI. Teve o titulo de Impera-
dor, e reinou em Caftella , Leaó , Portu-
gal, e Galiza. Foy hum dos mais bem afor-

tunados Príncipes deHefpanha, eoquc con-
quiítou mais terras aos Mouros , aos quaes

atropelou com o valor do celebrado Cid.

Diílribuio o governo de algumas Comarcas
de Portugal por illuítres peíToas. O Conde
D. Sifnando governava as terras de entre

Douro, e Mondego. Egas Ermigio Arou-
ca. O Conde D. Nuno Mendes a Província

do Minho , a quem fuccedeo o illuítriíTimo

Conde D. Henrique, gloriofa origem dos

Reys Portuguezes, de cujo aíTumpto orna-

remos fó como epitome o Capitulo leguinte.

CAPITULO VI.

Erecção do fenhorio de Portugal feparado

dos mais domínios de Hefpanha^ e ejlahe-

lecimento dos [oberanos Monarcas
Portuguezes,

Ainda a mayor parte das noíTas terras era perfc-

guida, e infeílada dos Mouros , fem ter lido

baftante o grande poder dos Reys de Leaó , e Aílu-

rias para os lanqar fora de Hcfpanha
,
quando appa-

recendo o Conde D. Henrique no anno àt 1080

com o intento de fe naturalizar na gloria das con-

Tom.I.Part.lI. Nn quif-
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quiftas delRey D. AfFonlo , mereceo com as fuás

grandes proezas o premio de que eíle lhe défle por
efpofa huma lua filha, e em dote naó fó o que efta-

va em Porcugal conquiftado aos Sarracenos , mas
tudo inteiramente o que fcu valor afpiraíTe a con-
quiftar. Deíle efclarecido tronco fe produzio a fe-

cundiíilma arvore da Cafa Real Portugueza com
huma uniaõ de florecentes ramos em periodo glorio-

famente continuado, como já entramos a ver.

Conde D. Henrique.

2. /"^Inco pontos mais difficultofos exporemos
V^^ p-rimciramente na vida delle illuítrifíimo

Conde. O primeiro ; ^M he afua origem ? Naõ me-
nos que féis opiniões houve acerca deíle verdadeiro
conhecimento, que fe podem ver no dcftro politi-

co Duarte Ribeiro de Macedo, (i) A mais certa,
e verdadeira, com que os Authores dcílc fcculo fe

conformaõ, he a que faz fer ao Conde D. Henrique
defcendente por varonia dos Duques de Borgonha,
e da C?.ra Real de Franca. Funda-fe eíla opinião no
celebre Exemplar Floriacenfe

^
que fe achou em Fran-

qa na livraria do Convento de Fleury , donde o al-

cançou Pedro Pitéu para o dar à impreíTaõ no armo
de if9(5. He huma Hiftoria Genealógica de Fran-

ca, efcrita em tempo do próprio Conde por hum
Religiofo de S. Bento, a qual he tida por texto in-

dubitável.

5 Depois de toda cfta feguranca, e certeza ta5

recommcndada também pelo grande Genealógico
D. António Caetano de Soufa, (2) fomos encontrar

huma paíTagem no Capitulo 11. daHiftoria manuf-
crita da fundação de Santa Cruz de Coimbra por Fr.

Jeronymo Romano, Religiofo douto de Santo Agof-
ti-

[ 1 ] Rib. de Maced. na Geneal. do Conde D. Hcnr. [t] Souía, Hiílor,

Genealog. da Gafa Real Port. tom, i , pag. 3 ;

.
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tinho, e de quem muitas vezes Te lembra noíTo Chro-
nifta Brandão com credito. Eílc pois referindo o
epitáfio amigo, que clhvií na cabeceira da fcpulcu-

ra doinviclo Rey D. Afíbnío Henriques, antes que
ElRcy D. Manoel a mand.iíTe reformar , diz, que
íe lia alli, entre outras claufulas, a fcguintc

:

jíqui yaze fepultado el muy poderofo , y muy
excelente Príncipe Don Alonfo Henriques

,
pri-

mero Rey de Portugal , el qual de parte de fu
Padre Don Henrique , Cvnde de jíftorga , deci-

ende por Unea derecha de los Reyes de Aragpn , y
de parte de [u madre de los Reyes de Cajiilla ,

4 Alguma viclcncia nos caufa querer dar aflen-

íb a verdade dcíle epitáfio j porque primeiramente

Jembrando-fe delle o grande Brandão, (i) diz, que
eítava em verfos Latinos, e os tranfcrevej mas nem
€m huma fó palavra fe conforma com o que diz Fr.

Jeronymo. Mais: Accrefcenta eíte huma reflexão

íobre a mefma claufula da infcripçaó, digna de re-

paro, dizendo: En lo que toca afer fupadre el Conde

D. Henrique de linage de los Reyes de Aragon , y haver'

fe llamado Conde de AJlorga , es muy fácil de provar , y
por noferpara aqui ^ lo dexo.

f Cham.^mcs reHexaõ digna de reparo, porque
o mefmo Fr. Jeronymo no Capitulo primeiro da vi-

da do Infunre D.Fernando deixou dito, que o Con-
de D. Henrique era Principc da Cafa Real de Fran-

ca, (i) em que coincide com o Exemplar Floria-

cenfe, e fe aparta da fobredita reflexão do epitáfio.

Sirva iílo fomente de noticia, a qual quizemos com-
municar, porque efta obra, como outras também
de Fr. Jeronymo, naô anda imprefla , fuppofto cor-

rerem alguns tranfumptos pelas m.ãos dos curiofos,

Nn ii e

[i] BranJ na Monarq liv ii cap.38. fi] Apud Ma:ed.allegad. c

Far.notom.z, da Eiirop. Port.vjarti cap.i.
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c delle confervamos alguns Tratados. Veja-fe po-
rcím Damião de Gocs na Chronica delRey D. Ma-
noel part. 4. cap. 71.

6 O fcgundo ponto difficultofo he : Se a Rainha
Dona Terefa , mulher do Conde D. Henrique^ foy filha

legitima delRey D. Jfonfo VI. de LeaÕ ? A razaõ de
duvidar vem a fer j porque ElRey D. Affonfo fen-

do cafado com Dona Ximena Nunes de Gurmaô

,

da qual teve a Senhora Dona Tercfa , foy depois

feparado deite matrimonio pelo Papa Gregório VI í.

como coníla da fua Carta , ou Breve, que princi-

pia: Dici non ptejl ^ efcrita ao mefmo D. Aífonfo,
por fe contrahir fem difpenfu do parentefco, que a

dita Dona Ximena tinha com outra mulher delRey
D. Affonlb, o qual foy cafado féis vezes.

7 Fundados nefta nullidade , affirmaraô Autho-
res Caftelhanos, e ainda Portuguezes, que a Senho-
ra Dona Terefa era filha baítarda , tendo por fua

parte eíla opinião o Exemplar Floriacenfc
,
(i) ob-

jecqaõ forqofa, com que argumenta Manoel de Fa-
ria. (2) Porém ifto naó obíla^ porque além de conf-
iar da contextura da Carta Pontifícia, que ElRey D.
Affonfo tinha a Senhora Dona Ximena por legitima

mulher, como também o dá a entender Baronio,

(3) he certo que os filhos haviaos de matrimónios
feparados por falta de difpenfacaõ de parentefco, faó

reputados filhos legitimos , e fucccíTores , como bem
diz Brandão, e com elle Duarte Ribeiro. (4) Efte

ponto eílá taõ admiravelmente difcutido pelo erudi-
to , e infatigável D. Jofeph Bnrbofa

, que parece
efcufado duvidar já na legitimidade da Senhora In-

fanta D. Terefa. (f) 8 A

[ I J Exempl. Flor. Alteram fiHam , fed non ex conjugali thoro natam

Ainrico .. dedit. [i] Far. Com. deCam. Cant 5. eft if. [j] Baroo,

tom. I r. ad an. 1080 Conjlat tnim k Rege Catholico Alfhonfo .... uxorem

diverfam à (onfanguinea defunSli conjugis accepijfe. [4] Monarq. Lulit.

liv.S.capij fin.Ribeir.de Maced.allcgad [|-] Barbof. Catai, das Rai-

nhas de Port.pagy. Vide etiamSoiif.naHift. Gcncalog. tom.i.pag.33.
Serganç. AQtiguid,detIefp.part,i. liy.;-. n.4xjj
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S A terceira dificuldade hc : Saber o anno ^ em
que entrou o Conde D. Henrique a governar Portugal, e

as terras
j
que lhe deraõ em dote ? Quanto à primeira

parte , relblve o laboriofo D. Jofeph Barbofa (i)

que entrara o Conde noanno de lop^. O fundamen-

tal Genealógico D. António Caetano (i) he de pa-

recer que viera no anno antecedente > e outros ain-

da anticipaõ mais eíla entrada. Quanto à fegunda

parte, o dote foraõ as Provincias do Niinho, Bei-

ra , e Trás os Montes , e em Galiza naõ compre-
hendia terra alguma, comoaffirma o Chronifta Bran-

dão, (3) contra o que alguns diíTeraõ. Efte era o

eftado de Portugal, que o valerofo Conde augmen-
tou depois com as outras terras, que foy ganhando
aos Mouros, por onde livremente podia.

p O quarto ponto difficultofo he : Se o Reino de

Portugal foy dado ao Conde D. Henrique com alguma

ebrigaçaõ de feudo ? Os Authores Caítelhanos dizem
que íimj (4) porém o certo he que foy dado inde-

pendente, e fem género algum de fubordinaçaó aos

Rcys de Caílella. Allim omoítra, e prova com evi-

dencia o erudito D. Jofeph Barbofa, (f) e o difcre-

to Académico Jofeph da Cunha Brochado j (<5) por-

que naõ fe dcfcubrinda em algum Archivo ou nof-

fo , ou de Caílelh , copia deite contrato dotai, de-

vemos recorrer à mais conftante tradição , de que

foy hum dote puro, fem impofíqaõ , ou claufula de

referva de alguma direita loberania.

10 A quinta difficuldade he : Saber em que tempo

foy o Conde D. Henrique à conquijia de "^erufalem
, fe

antes , ou depois de haver entrado em Portugal ? Bran-
dão

[i] BarboC ut fiipr. p. 37. [2] Soiifa ut fupr. p. 31. [3] Monarq,

Liifit.liv.8. cap.io. [4] Marian Hiftor. de Hefp. tom 1. 1Í7 13. cap.20.

Garibay tom.i.liv. 13. cap. 1 1 Ortiz , Analcs deSe«/i!h IÍ7. 2 p. zof.

Ganna Theitr uniyef. deHefp. to:n. 3 pag iSS. [5] Barbof. Cata-

log. das Rainh. pag. 38. [ó] Brochado ni conta de 13 de Mayo de

J723 das Mem. Academ. Veja-fc cambem a Monarq. Lufuan. Iiv.8.

cap. 9.
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daô diz, (i) que depois, e no anno de rio^. Ma-
noel de Faria aíiirma, que antes , mas cm íempo,
que já cftava cafado

,
(i) e que fera elle hum dos

doze Capitães, que Urbano II. Auchor daquella

expediqaó, nomeara para a meíma empreza. Temos
por legura a lentcnqa de Brandão.

1 1 Sunpodas eílas mayores duvidas, e com bre-

vidtde refoividas , o que reíla faber das acções glo-

riofas delle valcrofo Conde, faõ as muitas vitorias,

que alcançou dos Mouros. Dczaf. te fe lhe contaõ

das de mayor fama. Deu foraes a Coimbra, Tentú-
gal , Snure, Certa, Zurara, S. Joaõ da Pefqueira,

Gu;marães , e aoutras muitas Villas. Dotou, eenri-

quecco muitas Igrejas com rendas , e benefícios , e

depois de ampliar com egrégios merecimentos feu

grande efpirito , foy chamado pelo Senhor ao def-

canço eterno ( m o primeiro de Novembro de 1 1 1 2 ,

tendo vivido fetenta c fete annos, e governado mais

de vinte. Jazem feus oílbs, e cinzas na Sé de Braga.

D. Jffonfo Henriques , /. Rey.

li T^T Enhum Principe mereceo mais juílamen-

J_^ re o titulo de Heroe famofo, e o nome
de primeiro Hercules Lufitano

,
que o preclaro-, e

foberano Rey D. Aifonío Henriques j porque fe

meditarmos os preciofos trabalhos
, que paíTou na

ampliaqaõ da Fé, c ertabclecimento da Monarquia
Portugueza, naõ lhe fica o epitheto fabulofo, mas

taô verdadeiro, que o excede.

15 Teve o feu nafcimenco na Villa de Guima-
rães, ( primeiro Snlio, e Corte dos Principes Por-

tuguezes ) a if de Julho de iiop conforme o me-
lhor calculo} (3) e fendo feu nafcimento feftejado ,

aílun como era útil , moderou o contentamento de

pays,

[i] Monarq. Lufit. liv. S.cap 12. [i] F-.r.noCnin de Cam. Canr.5.

cft. 27. [5] Barbol.Catalog.dasRaiiih p.7(>.Scfe^cj.
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pays , e vaflallos hum defeito corporal cm fua pcf-

íba. Dos braqos de fua ama Dona Aufcnda (i) paf-

fou 1' go à cultura , e inllrucqócs de Egas Moniz,
varaó de maduro juizo, e deliinado para feu Ayo.
Eíle por continuas deprecaqóes alcanqou da puriflfi-

ma Virgem faude, e deíembaraqo aos pés do Prin-

cipe, coUocando-o por divina revelação no altar da

imagem da Senhora de Carquerc junto a Lamego,
prodígio, que referem quaíi todos os noíTos Hilto-

riadores, c de que parece duvidar Monf. de la Cle-

de, (i)

14 Corria o anno iiif j e o inclyto Príncipe

contava dezafeis de idade, quando na Igreja Cathe-
dral de C,amora, que por efte tempo eliaria fujei-

ta à Coroa de Portugal , elle mefmo fe armou Ca-
valleiro, tomando as infignias militares do altar do
Salvador. (3) Paflados dous annos , coníiderando-fe

já em idade ccm.pctente de poder fuíler o Cetro,
intentou dar principio ao feu governo. Duvidou a

Rainha fua mãy
,
que até nlli governava, cntregar-

Ihc o domínio, c foy precifo ao hiho excluilla por

forqa de armas, e à cufta de huma cfcanJalofa ba-

talha
,

que lhe ganhou no campo de S. Mamede
junto a Guimarães em 24 de Junho de 1 1 2,8.

if Deíle dia por diante ficou D. AfFonfo com
abfoluto fenhorío de Portugal j e reclufa a Rainha
no Callello de Lanhofo, mandou pedir a ElRey de

X^eaõ adjutorio, que prompto a veyo foccorrer,

mas infelizmente
,

pois ficou desbaratado na Veiga
de Valdevez} (4) porem tornando no anno feguin-

te com exercito mais poderofo, cercou a Villa do
Gui-

[i] Eftaço nas Antig. dc Port. cap.ii.n 7. [2] Monarq Lufit. liv.p.

cap 8 Maria Dia'og. a.cap 3 Duart. Nun. Chronic do Conde D Hen-
riq Telles Chroric. daComp.part i liv i cap 16. n 4. Far.naEurop.

tom.i part i.cap 3 n 4. Maced Excel dePort cap zi.excej. unic. n 9.
Valconc. Am:. Mi:td Propugn. Lufuan Galic confut. 20. §. i. Clede

Hift.dePort rom.i.pój. [jj Monarq. Lulic. Iiv.9.cap.i4. [4]Brand,

Monarq. Lulxt.liv.j.cap.iój
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Guimarães, onde Ce achava o Príncipe D. Affonfo,'
e a tanto aperto reduzio a Villa , que fe naõ fora

Egas Moniz ir occukamente ajuftar com o Leonez
cert-is conJii^óes , e eítipular para iflo fua palavra,
ficaria D. AíFonfo a arbitrio de Teus inimigos j po-
rém naõ querendo o Principc depois convir nos ar-

tigos do Tratado, que Moniz havia feito , dizem,

(O que eíte fora a Toledo com mulher, c filhos

preientarfe a Elf<.ey de Leaõ, para que tomaíTe nel-

le vingança pela falta do prometcido j acqaõ
,
que

o mefmo Rey qucixofo julgou fulíiciente fatisfaqaõ

da palavra de hum vaflallo ta5 fiel a íeu Soberano.
i5 Pfofeguia D. AíFonfo a conquifta da Eítre-

madura com a fortuna taó profpera
,
que parecen-

do-lhe já pequenos os limites do feu Eftado
, paf-

fou ao Alentejo , Provincia entaó fujeita a Ifmael,

Rey Árabe poderofo, e com oprojeóbo de augmen-
tar o feu domínio , e extinguir os Bárbaros chegou
ao Campo de Ourique. Aqui triunfou de cinco
Reys Mouros , e quinze Régulos confederados, e
unidos em hum groílo corpo de quatrocentos mil
combatentes, (i)

17 Facilitou-o para ta6 memorável batalha o
prodigiofo apparecimento deChriílo crucificado, o

qual efcolhendo-o para baze da Monarquia Portu-

gueza, lhe declarou como queria neile, e nella cf-

tabelecer para íi hum Reino com as regalias de Im-
pério, e que para final diílinétivo da iua promeíTa
lhe dava por eftendarte, eefcudo as fuás cinco Cha-
gas. Animado o venturofo Principe , antes de en-

trar no confliéto aífentio a que o acclamafltm Rey
em if de Julho , dia feliciíTmio do anno 1 1 ^p , a cu-

jo titulo fe naõ oppoz, tanto que o foube, ElRey
D.

[1] Brit. naChronic. de Cifter part i. liv. 3. cap 4 Cr.m. Lufiid.

cant 3.eft 35-. Btnediâ:. Lufit. tom x.p 175". Monarq.Luíit.li/.p cap 19.'

Tofcan. Parai, de var. iluftr. cap zó. Maccd. Flor, de Hcfp.cap. ii. ex-

«el.2 [z] Rcíead. lib.4,. Antiq. TantUi congregnvit cofu$ , ut millu lun-
dringma exercitm fu^eraret.
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D. Affonfo de Caftella, (i) c confirmou depois o
Papa Alexandre III. no anno ii/p pela Bulia, que
comcqa: Manifejiis probatum ejl argumentis. (i)

18 A verdade deíla myíteriofa vifaõ fe confirma

do juramento do mefmo Rey D. Affonío ,
que fez

na prefença dos Grandes da íua Corte, paíTados tre-

ze annos , no de i if 2. , e fe conferva no Cartório de

Alcobaqa , donde fe tem extrahido alguns traslados,

(5) além de hum grande numero de Authores na5

íó nacionaes , mas cftranhos , que dcrte admirável

apparecimcnto fazem memoria , como fe pôde ver

nos que abaixo allegamos , (4) naó fendo digno de

fe ler ncfte particular o Padre Mariana , (f) que a

efta vifaõ de Chriíto , e derivação das fuás fagradas

Chagas ao noflo efcudo tem por fabulofa , contra

hum taô authentico monumento , fendo nelle ra6

claros os erros
5
quando diz aqui mefmo, que o cam-

po do efcudo das armas de Portugal , onde eílaô as

cinco Quinas, he azul, conftando a todos fer bran-

Tom.I. Part.II. Oo co,

[1] Horat.Turfellin.Epitom.Hiftor liv.8. adann. 1140 I/jíj«? t/i*

Borlis Ingem ab Alphonfo Rege CaJielU , Rex Lufitani& appelUtur. [i] Con-
fervafe na Torre do Tombo tir.i. pi dosBreves [3] Monarq Lufit.

liv.To.cap.j" Soufa Hiftor. Geneal. tom 1 .dasProv. o 3. [4] Cam.Lu-
liad. cant. 3 . eft.ífj- e ie^. c fcii Commentador Manoel de Far. Brit.Chron;

deCift. IÍV.3 Cl Monarq. Lufu. liv 10. cap. f. Paes ViegasnosPrinc.de

Port. liv. 4. Refend. liv.4 de Antiq. Dam. de Góes in l^efcript. Olifip,

Man daCoíl. celebre Juriíla, na Oraçaó funeb. delRey D. Joaó III. cnt

2j dejtinho de iff7 , eimpreíTa em Coimbr.ann. i^fS. Ofor.de reb.

Emm.1.8. &deNobil I.5. Vafconc. Anacephal. n. f . Fieit. dejuft.Imp.

Lufit.cap.iS. n.16. Duart. Galv. naChronic.defte Rey cap if. eoiitrog,

que allega o Doutor Jo(eph Pinto Pereira no Appar. Hiftor deargum.

fanítit.l-vfg AiphonC Henr. arg i. Os Authorts Eftrangeiros faõ osfe-

guiatcs: Tíiom BjtV.de Sign. Ecclef. tom. 1 1. 7. c.7. Beyeriinck verb.

Afi.iTÍtio. Dell . Difqiiif. magic, lib 2 quazft 26 fc£t f .
Thyraeus de Ch ri-

fti apparition. imperfonalib. cap. 3. Rofignol de aflib. virrrt. lib i.

cap. 16. Bagat.de admir. orb. Chriftian tom 2. lib f.cap i.o.4f.Petra

farda in TeíTdris gentilic. JarricThefaiir. rer. indic p.2.cap 3. Bira?.

Hiíior de Port. part. 13. Tracagnor. Hiftor. Ital. More!. Reducion de

Poii pa't i.D. 10. e outros
,
que allega D. Anton Caetano de Soufa no

tom. 4, do Agiolog. Liifit a ij; de Julho. [;] Marian. liv. lo.cap. 17.

tom , I , H i ftor. de Hefpanh.
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CO, e que a orla dos Caftellos de ouro era campo
vermelho ajuntara D. Sancho II. conílando por ef-

crituras da Torre do Tombo a ajuntara D. Affon»
ío III.

19 Como tudo neíle mundo eftá fujeito ao juí-

zo dos homens , Te oppozeraó os mal arFcóbos, con-
tradizendo efku apparicaô , a cujos argumentos ref-

ponderemos com brevidade. Dizem naõ haver noti-

cia em Portugal de hum cafo taó celebre , e mara-
vilhofo, antes de fe dcfcobrir a firma do juramento
em tempo delRey Filippe II. Reipondc-fe: que na

Chronica delRey D. Affonfo Henriques, que reco-

pilou de outra antiquiílima por mandado delRey D.
Manoel o Chronifta Duarte Galvuõ , fe diz aíFim no
cap. if. : Eo Príncipe fahio fora dafua tenda-, e fe~

gundo eUe mefmo deu tejlimunho em fua Hijloria , vio 4

I^ojfo Senhor em a Cruz na mefma maneira que dijfe o

Ermitão. Camões, que morreo muito antes da vinda

do Rey Filippe, o cantou também no Cant. 5. oi*

tava 4f . e 45. O letreiro que mandou pór ElRey
D. Sebaftiaõ no arco triunfal do campo de Ou-
rique efcrito em Portuguez , e em Latim pelo in-

íigne André de Refende , como elle o confefla no
Uv, 4. de Antiquit. faz memoria defta appariqaõ. O
mefmo affirmaó outros muitos Efcritores antiquifli-

mos.
2,0 Dizem mais : que para taó grande favor lhe

faltava ao Rey competente fantidade. Refponde-fe
que he falfo j pois fempre foy tido por Santo > don-
de Sá de Miranda na Carta y, e/i. p. dilTe fallando

de Coimbra

:

Cidade rica do Santo

Corpo do feu Rey primeiro ^

^e inda vimos com efpanto ,

Há taÕ puco tempo inteiro
,

Dos amos ^ue podem tanto,

Con«



Dos Keys Vortiigiiezes. 29

1

Confirma eíla fantidade a tradição conftantc, com
que aífim o nomea ainda, e publica o vulgo j fazen-

do-fe em noíTos tempos na Igreja de Santa Cruz de

Coimbra com grande jubilo nova demonftraqaõ da

integridade de feu corpo, para fervir de huma au-

thentica prova ao projeólojcom que o Papa Bcnedi-

éto XI V. o pertendia beatificar a inílancias dos Reys
Fidelifllmos D. Joaõ V., c D. Jofeph I. cujo pro-

ceíTo ficou fuípenfo pelo embaraqo de outros negó-
cios políticos mais urgentes.

21 Dizem mais: que fe o Rey decretou as Ar-
mas do Reino com os cinco efcudos em memoria
das cinco Chagas de Chrifto , como houve nellas

tanta variedade, fegundo confta de moedas antigas?

Rerponde-fe: que lem embargo de haver nas Armas
variedade no accidental,fempre confervaó afubítan-

cia dos cinco Efcudos , e trinta dinheiros contados

de diverfos modos , como bem moftra Manoel de Fa-

ria nos Commentarios de Camões cant. 3. delde a

eft. 15-5.

21 Hum dos fortes argumentos he ter a efcritu-

ra a datada Era de Chrifto, que naquelle tempo naô

fe ufava , mas fim a de Cefar. Refponde-fe : que

naõ fó efta efcritura, porém outras do mefmo Rey
fe achaô com a Era de Chrifto, como he a em que

fez o Reino feudatario a Santa Maria de Claraval,

que fe conferva cm Alcobaqa com o fello pendente

do Rey, c fubícripqóes dos Grandes daquelle tem-

po, fegundo a tranfcreve Brito naChronica de Cií^

ter livro 3. cap, f . e outras muitas que fe podem ver

na mefma Chronica /. ^.c.6. e nn Monarquia Lufitan.

//^•. 8. r. i6. e na Hijioria Ecdefiaji. de Lisboa part. 2.

cap. fó.
25 Deixando outros argumentos, he infallivef,

que reconhecendo-fe D. Aftonfo filho obediente da
Igreja, quiz expreíTar efta devoção à Sé Apoftoli-

Câ , offereccndo aos Summos Pontífices , naõ por

mpdo feudatario , mas liberal tributo, dous marcos

Oo ii de
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de ouro, (i) cujo reconhecimento durou até o tem-

po delRey D, Affonío III, O mefmo ado de vaf-

íallagem devota , e pia , fez a Santa Maria de Clara-

val em cincoenta efcudos cada anno : c como a fua

religião foy igual à íua fortaleza , tudo
,
quanto ga«

nhava na guerra, diftribuia pelas Igrejas, edifican-

do mageftofos Templos, e tantos
,
que dizem che-

garão ao numero de cento e cincoenta, (i) dando

a todos rendas perpetuas com tanta opulência, e li-

beralidade, que alguns delles tem hoje mais, do que
entaó rendia todo Portugal. (5)

24 Inítituio as duas Ordens militares} da Aza,
que fe extinguioj e de Aviz, que permanece: ad-

mittindo também em feu Reino os Cavalleiros de

S. Joaó de Malta, e Santiago, com quem diftribuia

donativos cortados com maõ naó fó liberal , mas
pródiga. Perfeguio fortemente os Mouros , e liber-

tou do feu jugo Ímpio muitas terras da Eíiremadu-
ra, Alentejo, e Algarve em hum progreíTo conti-

nuado de triunfos, que alcanqou de vinte Keys, e

dous Imperadores.

2f No anno de 1 145 cafou com a Rainha Dona
Mafalda, filha de Amadeo III. Conde de Saboya,
e Moriana , cujo Real conforcio Deos fecundou
com a producqaó de três filhos , e quatro filhas.

Contando finalmente fetenta e Çeis annos de idade

,

quatro mezes, e doze dias, exhalou o efpirito aos (5

de Dezembro de ii8f , citando em Coimbra, haven-

do governado cincoenta e fete. Jaz feu corpo in-

teiro no Convento de Santa Cruz de Coimbra com
gran-

[i] Brit. Chron.deCifter 1. j.cap. 4.c5'.Manriq. Annal.Cifterc.ann.

ii42.cap.4. Brand. Monarq.liv.ii. ca;.'. 4. liv. 16 cap. ult. e liv ip.cap»

uhim. Maced. deDi^^. tutelar, p. 240. Maced. Philipp. Portug. cap. 19.

Velafc. JLifta Acc!am.part.i.§.4.n.i4. Baron.adann, 1 144.111 Ludo II.

Aguirretom.j.Concil.adann. ! r44.n.9í. [2] Miriz Dialog.í. cap.jr,

Garibay liv. 34. cap. 14. Mend. daSiiv. Catai Real §79. Mendoça ín

Viridar. lib.6.or. 5, num.éj. Vieg. in Apocalypf cap. 21. fcdtt f.nuva.S^

[jj Brit. CàroQ. de Çiíler liy. 3. cap, i i.
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grande veneiaqaõ , obrando Deos por clle alguns

prodígios , como fe podem ver no argumento lo.

do Àpparato Hiflorko ^
que para a Beatificação defte

venerável Rey imprimio em Roma no anno de 1718
o Doutor Jofcph Pinto Pereira, o qual lhe tece vin-

te e fcte elogios fabricados pelos teflimunhos das

pcíToas mais confpicuas cm virtude, que bem acre-

diraó os indícios de ferem os merecimentos dcfte

fanto Rey premiados com a eterna felicidade.

D. Sancho I. fegundo Rey,

16 XT Afceo D. Sancho em Coimbra a n de

X^ Novembro de iif4, e creado com os

exemplos , c inílrucqóes de taÕ grande pay , logo

nos primeiros annos moflrou os affcélos de valor na

propcnfaô, que tinha ao exercício das armas. Ain-

da naõ contava quacorze annos de idade, quando fe

achou na jornada, ou batalha do Arganhal, em que
capitaneando o exercito Portuguez contra o del-

Rcy de Leaõ , deixou ao menos indecifa a vito-

ria , e defendido feu pay. (i) De vinte e hum an-

nos cafou com Dona Dulce , filha de D. Ramon,
Príncipe de Aragaõ, elogo no anno de 1 178, tendo

vime e quatro de idade , atraveíTou com hum exer-

cito de doze mil homens porCaílella dentro, até fe

pôr à vifta de Sevilha, Cidade a mais bem prefidia-

da dos Mouros, e até alli impenetrável às armas
chriílãs.

27 Os Bárbaros olhando-nos com dcfprezo , e

como quem fe oííendia da noíTa confiança, fahirao

raivofos em tom de batalha , mas foraõ taõ fatal-

mente cortados peias noíTas lanças ,
que a grande

copia do fangue derramado dos corpos fez fenfivel-

mente mudar a cor às aguas do Guadalquivir. (1)

Com cite gloriofo triunfo mais qualificado ainda

com

£»] Monarq. Lufii.liv. i|.,cap. 1 5. [z]. Idem ibid, cap, 47.5
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com a opulência dos ricos derpojos , fe recolhia D.
Sancho a Portugal

, quando noticiofo do novo , e

apertado cerco, em que os Mouros tinhaõ pofto a

Elvas, voou a foccorrcr a neceffidade daquella Pra-
ça j e defaíTombrando-a da oppreíTaó, que padecia,

continuou a jornada, vindo primeiro fatisfazer gra-

to ao Ceo as vitorias recebidas com as liberaes of-

lertas, que tributou ao Moíleiro de S. Joaõ de Ta-
rouca, de quem fe prezou fer feu efpecial bemfei-
tor. (i)

28 Succedeo a morte delRey feu pay, e pafla-

dos os três dias das honras fúnebres, foy D. Sancho
acciamado, e coroado Rey em Coimbra aos 9 de
Dezembro de i i8f , anno em que contava trinta e

hum de idade, como bem diz Brandão, (1) e naõ
trinta e oito, como dizem outros. (3) Logo folici-

to em introduzir a paz no feu reinado , cuidou em
convertella em utilidade publica : fez guarnecer mu-
ralhas, reparar edifícios , fundar Villas , reedificar

Cidades, e cultivar as terras , acções, que lhe gran-

gearaõ os honrofos cognomes de Povoador
, (4) e

Pay da Pátria , (j') manifeílando-fe muito mais a fua

piedade, e grandeza com os donativos, que oífere-

cia às Ordens Militares com tanta prodigalidade ,

que naõ contente de dar a Deos o que poíTuia,- fa-

zia ofFerta até do que ainda efperava ter. (6)

19 Com o foccorro de huma poderofa armada
do Norte, que caminhando em direitura das terras

daPaleftina, mas forcada de hum rijo temporal veyo
abrigarfe na foz do Tejo à fombra de Lisboa, foy

D. Sancho conquiftar o Algarve; e fundando na Ci-

dade de Silves Igreia Cathedral com Bifpo , conti-

nuou a conquiíla de outras terras daquelle Reino ,

iuticulando-fe Rey também do Algarve defde o an-

no

[i] Monarq. Luíit. liv.ii.cap 27. [2J Brand.ibid, 1. 1». cr. [3] Sou-
fa Hiftor. Geneilog. tom. I pig.80. [4.] Monarq. liv. 12. cap i.cii^

[f\ Ibid. [ój Idem ibid cap.3,
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no 1188 até iipo. (i) Porém no anno feguinte 1 ipi
entrando Miramolim Aben Jofeph pelas terras de
Portugal com hum poderoílííimo exercito , aflolou

tudo, e recuperou no Algarve o que tínhamos ad-

quirido , fem ler poflivel a D. Sancho refiftirlhe,

por nos ter naquella occafiaõ huma grande pefte , e

fome attenuado muito as forqas. (z)

30 Pcrfuadido em fim que a vifta do Príncipe

concilia o amor dos povos, por fe fazer amável , e

cftimado, vifitava as terras mais populofas do Rei-
no, e ainda as que o naõ eraõ , fazendo a todas naõ
fó a honra da fua prefenqa , mas as mercês da fua

generoíidade
, (3) fendo primeiramente foccorridos

os Lugares fagrados com fabricas, e efmolas , ex-
perimentando-o efpecialmente o fumptuofo Con-
vento de Alcobaqa, c outros mais da Ordem de S.

Bernardo , de quem foy particular bemfeitor
, (4)

acabando todos de ver o governo , e a piedade dei-

te Rey nas claufulas do feu teftamento, pelo qual
deixou grandes fommas de ouro , prata

, joyas , e
tapcqaria repartido por feus filhos, amigos, pobres,
Hofpitaes, e Igrejas com taó boa formalidade, que
o Papa Innocencio IIÍ. lho confirmou por huma
Bulia, que fe conferva no Morteiro de Lorvaõ. (y)
Depois de reinar vinte e féis annos, deixou em Co-
imbra no fim de huma grave doença os alentos vi-

taes para fempre em 2.7 de Março do anno de 12,1
1

,

contando cincoenta e fete de idade. Jaz em Santa

Cruz de Coimbra.

D. yíffonfo II. terceiro Rey,

31 ÇUfpenderaô-fe as mal enxutas lagrimas, que
O fe haviaõ derramado na morte de D. San-

cho, com a feftiva acclamaqaô de feu filho D. Af-
fon-

[1] Monarq. Luíit. liv. 1 2. c.7. c no fim do Prologo da quarta parte.

[2] ldemcap.13, [3] Clede tom.i.pag.niihi i6f. fif] Monarq. Lu»
fit. liv. 12. cap. 31. [5-] Ibid.cap. jj*. Souía Hiílor,GeneaIog.tom.>^

^Prov. a.10. Çled. toiDji. p. i6é.
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fonfo no mefmo dia 27 de Marqo de izi i , contan-
do vinte e íeis annos deidade, e havendo já dez que
era cafado com a Senhora Dona Urraca, por fe ter

recebido no anno 1201. (i) Havia nafcido em Co-
imbra a 2,3 de Abril de ii8f , e padecendo na in-

fância a continuada moleftia de hum achaque peri-

gofo , foy livre delle milagrofamente pela virtude

de Santa Senhorinha, aquém D. Sancho foy em pef-

foa fupplicar à fua Igreja de Bafto a melhoria, gra-

tificando-Ihe depois aquelle beneficio com o liberal

donativo de muitas terras , eprivilegios para eilas. (2)

32 Apenas D. AfFonfo íubio aothrono, expref-

fou logo o feu animo generofo , dando a Villa de
Aviz aos Cavalleiros da Ordem militar deíle nome,
que haviaõ refidido em Évora-, e como pelos annos

1212 fe havia alterada a paz cftabelecida entre El-

Rey D. Affonfo IX. de Caftella , e Mahomet IV.
intentando efte a conquifta de Hcfpanha , e empe-
nhando todas as forcas , foy também precifo a EI-

Rey de Caftella vaierfe, além de outros, do adju-

toiio delRey de Portugal
,
que lhe mandou grande

numero de foldados, os quaes tiveraó grande parte

no triunfo, que dos Árabes alcançou ElRey de Caf-

tella na celebre batalha chamada das Navas
,
por fe

appellidar affim oíitio, onde fe deu, junto aferra

lorena a 16 de Junho de 121 2. (3)

^3 Pouco affavel , e conforme fe moftrou D.
Affonfo com feus irmãos, e aíTim ifitentou tirar as

Villas , e terras a fuás Santas Irmãs,, que feu pay

lhes havia deixado , de que refultaraõ graves lití-

gios, que em parte fez ferenar o Pontífice com cen-

furas, e ElRey de Leaõ com as armas ; e temendo
igual perfcguiqaõ fcus irmãos , D. Fernando, def-

amparando a pátria
,

paflou-fe para Caftella, e D.
Pedro para Marrocos. (4)

__
34 No

[i] Barbof. "Catai, das Rainh. dePort. p. 145. [2] Brand. na Mo-

mrq. Luíit. liv. t r cap. 27. [3] Cled. tom. 2. Hiftoir.de Port. p. 174.

[4.] Far.naEurop.Port. tom. a.part.i.cap,;. n.7.
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54 No anno de 1117 haviaõ partido de vários

portos do Norte diííerentes nãos para a expedição,

c conquifta da Terra fanta, as quaes chegando a in-

corporarfe na altura do Algarve, compunhjió hu^-

ma fortifllma armada de trezentas velas. Quizeraõ

voltar o Cabo de S. Vicente , e levantando-fe fu-

riofa tormenta , vieraÕ demandar o abrigo da barra

de Lisboa, de cuja vinda aproveitando-le o Bifpo

delia D. Sueiro, ( e naô D. Matthcus , como nof-

fos Hiltoriadores dizem , Tem rcfíeótirem no reparo

do infigne Chroniíta Brandão, (i) ajudado com ou-

tros Commendadores das Ordens Militares, e das

reckuas de gente, que ElRey havia mandacio con-

duzir, foraõ todos expugnar a ViUa de Alcácer do
Sal, Praqa de armas fortitfima , preíidiada dos Mou-
ros , e huma das mais importantes

,
que elles con-

fervavaõ na Hefpanha. Naó obftante a grande re-

liftencia, que fiziaó ao noíTo íitio com refoluçaô,

e esforço auxiliado dos Rcys de Córdova , Sevilha ,

Jaen , e Badajoz , ficarão finalmente rendidos de-

pois de repelidos alTaltos, e porfiada peleja.

3f Parece que o afpeclo defta vitoria, que al-

cançámos, taõ formidável para os Árabes, os devia

intimidar ; porém elles mais irritados , renovando
numcrofos efquadrões, entraó por Portugal com in-

tentos de ganharem Elvas, a quem ElRey com fer

licidade promptamente foccorreo, evenceoj e pe-

netrando por Andaluzia vitoriofo
,
poz grande ter-

ror aos Mouros. Outras muitas batalhas ganhou nof-

fo Monarca fempre em grande credito das armas
<:hriftãs , até que completando trinta e oito annos

deidnde, e doze ilc reinado, concluio feus dias em
Coimbra aos if de Março de 1213. Jaz no Moftei-

•ro de Alcobaça.

Tom.I.Part.II. Pp D.

w-

[i^ B'and.Monarq. liv. ij.cap. 10, eliv. 14. cap.S.
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D. Sancho 11. quarto Rey,

^6 T^ Oy Coimbra pátria de D. Sancho , onde
A/ nafcco a 8 de Setembro de iioi, pade-

cendo logo na fua infância as difpofiqóes de pouca
faude. Entrou a governar a if de Março de 1113,
c moftrou que naõ degenerara do valor de feus pre-

decefTores, nem nos defejos de dilatar a Fé, nem de
extinguir os Árabes j pois ainda que o mayor nu-
mero dos noíTos Chroniílas o infamarão de pouco
cuidadofo para o governo , fabcmos que no anno de

I2if entrara pelo Alentejo na frente de hum pode-
rofo exercito aíToIando o poder Ifmaelita com tan-

to valor, que mereceo por efta acqaô os públicos,

c honrofos elogios
, que o Papa Honório III. lhe

mandou, (i)

37 Continuou a guerra contra os Mouros fem-
pre vitoriofo até o anno de 1141, recobrando dellcs

a forqa de armas muitas Praqis, e Villas do Alente-

jo, e Algarves, EUas, Jurumenha, Serpa, Alje-

fur, Mertola, Cacela, Ayamonte, e Tavira. Fez
porém EiRey diminuir eftes profperos fucceíTos ,

confentindo na oppreíTaõ
, que fe fazia aoeftado Ec-

cleíiaílico, de que refulcaraõ gravames, queixas, e

cenfuras Pontifícias. Outros attribuem eftas defor-

dens à demafiada introducça5 dos validos nas cou-
fas do governo , e nimia frouxidão delRey, proce-
dida também da fua bondade , como diz o Platão

Portuguez. (i) Porém vendo o Pontifice que as

íuas admocftaqôes eraó inúteis quanto ao vexame
do Clero, Innocencio IV. o depoz do throno pe-

lo Decreto, que anda inferto no livro 6. das Decre-
taes cap. 1. que principia Grandi mn immerito ^ (3)

fubítituindo em fcu lugar por Governador a fcu ir-

mão

fi] Bzovius tom. 13. Annal. ad ann. i2if. apud Barbof. Catalog;

áas Rainh. p,í6o. [2] Sá deMiraQd.cart. y.cft.ii. [3] Monarq.Lu^
út. IÍV.1+. cap.zy.
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inaS D. AfFonfo, Conde de Bolonha ,
que cntaõ Ce

achava no Reino de Franqa.

38 Chegou o Infante Regente novamente no-

meado, e aceito por commum confentimento dos

Três Eftados do Reino, e vendo-fc D. Sancho infe-

lizmente depoílo do governo , fe valeo de feu pri-

mo ElRey D. Fernando de Caftella , o qual forman-

do hum exercito em feu favor , marchou contra

Portug.ili mas intimando-fe aos Generaes Caftelha-

nos as ccnfuras , e Decretos Pontifícios contra os

que embaraçaíTem a regência de D. Affonio ,
(i)

defenganado D. Sancho da fua pertenqaõ , fe reco-

Ihco a Toledo, onde entregue a obras pias, execu-

tou acções dignas de eternos elogios j porque naô
fatisfeito de ter declarado a fua generofa virtude

com a erecqaó de alguns Templos em Portugal

,

niMidou fazer a Capella dos Reys na Sé de Toledo,
©nde fe mandou enterrar. Acabou finalmente cheyo
de defgoítos , e merecimentos para alcanqar a ver-

dadeira coroa da eternidade feliz em 4 de Janeiro do
anuo de 1 248 , tendo quarenta e féis de idade , e vin-

te e cinco de governo.

D. yíffonfo III. quinto Rey.

39 T7 Ra D. Affonfo irmaõ fegundo delRey D.
f^j Sancho, e havia cafado no anno de lijf

cm Franqa com Matilde , CondeíTa proprietária de
Bolonha , fendo chamado para governar Portugal
pelos defeitos, que inventarão, ou criminarão a D.
Sancho. Jurou primeiramente em Franqa na prefen-

qa de certos Prelados Portuguezes
,
que lá fe acha-

vaõ a6 de Setembro dei24f, alguns artigos perten-

centes ao bom governo. No anno feguinte entrou

no Reino com intento de conquiftar o Algarve ,

cmpreza, que no anno de iifo confeguio quaíi ple-

Pp ii na-

[ I ] Monarq. Luíit. li v. 1 4. cap. 29.
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namenre,(r) eemque fediílingulo muito o infign^
D. PayoPiíres Corrêa, Meílre daCavallaria de San»
tiago.

40 Como as conquiftas de Portugal, e todas as

mais terras de Hefpanha occupadas pelos Mouros
eraõ lem limite , e ficavaõ no dominio daquelles

Princlpes Chriftãos
,

que primeiro as ganhavaô y
intentou D. Affonfo depois de fujeitar o Algarve re-

duzir também a feu dominio algumas terras de An-
daluzia , como com eíFeito fubordinou as Villas de-

Aroche, e Arecena
,
que ao depois paíTaraó para a

fenhorio de Callella. (2.)

41 Profeguia D. AfFonfo com tranquillidade no-

feu governo , eftabelecendo leys muy uccis para o.

bom regimen i (3) porém no meyo de tanta paz el*

le mefmo íe conílituio cmía de hum geral eícanda*

lo , e perturbação do Reino com o repudio
, que

fez de fua legitima efpofa a Condeífa Matilde, ca-

fandò fegunda vez com Dona Brites , filha baftarda

delR.ey D. Afí'on('o Sábio dcCaftella no anno de izf^,
motivo de haver tanto dillurbio com as ccnfuras

Eccleíiaílicas, que opprimiraó o povo, e naõ tive-

raõ fim, fena5 com a morte daCondeíTa fua primei-

ra mulher. Enraô pedindo os Bifpos de Portugal ao

Pontífice quizeíTe difpenfar com ElRey no fegundo
matrimonio , tudo concedeo o Papa Ih-bano IV, e
fTcou o Reino aliviado dos terriveis eíFcitos daquel»

la Regia contumácia. (4)

41 Alguns Efcritores fe enganarão (f) em dizer

que o Reino do Algarve fora dado em dote a D. Af-
fonfo III. e tal naõ foy, como doutiífimamente pro-

vaó D. Jofeph Barboia , e outros, (5) porque fó

conf-

[i] Monarq. Liifit.liv.if cap.f. [2] Ibid.cap.12. [3] Ibid.cap.13;

^4-] Caah. Gatalog.dosBifp.do Port. part. 2.c. ii.Monarcj. Lufit.liv.i5.

cap.io. [f] Ba^bud. Empregas Militir.p.i 2. e outros. [6] Barbaf.Ca-

tâlog. disR.aÍQh. pag. 61. efeqq. Brand. na<f. part. da Monarq Lufic. c

liv.tó. cip +1. Lim.Gíograf. Hiftor. tora a.p.z88. í<fe<3^ Far.Epitom,

part.4..cip.8«

1
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coníia que os Reys de Cal] cila eraõ ufufrr.éluarios

do Algarve delide o anno iif 5 ate- ode 1164, cm que
fe commutou em cincoenta lanças, com que Por-
tugal havia de ajudar a Caílella cm cafo de ncceíTl-

dade. Depois no anno de 1167 fe tirou cila penfaõ

cm agradecimento de hum grande foccorro , que o
infante D. Diniz, levou a D. Aííonfo o Sahio contra
os Mouros.

45 Vendo-fe ElRey dcfiiíTombrado das guerras,

c ccnfuras Pontifícias, tornou a meter o Reino em
novas opprcfsões com o máo tratamento, que dava
ao Sacerdócio Portuguez. Os Prelados , querendo
defender o feu refpeiío, qucixara5-fe ao Papa, que
entaõ era Clemente IV. o qual reprehendcndo-o , e

continuando as violências no eílado Ecclefíaftico^

continuarão também os Pontifices fucceflbres Gre-
rio X., e Joaõ XX. ou XXI. com repetidas cen-
íuras, a que finalmente ElRey moftrou querer obe-
decer, e fujeitarfe às determinações do Papa. (i)

44 Naõ obílante efta contumácia , pela qual

talvez noíTo Poeta (i) equivocadamente lhe cha-

maííe Bravo ^ foy ElRey D. Affonfo de notável go-
verno : adiantou o commercio , reedificou muitos
Lugares do Reino, fundou alguns Conventos, co-

mo o de S. Domingos de Lisboa , o de Elvas , e San-

ta Clara de Santarém. (5) Alimpou o Reino de fa-

cinorofos, eftabeleceo feiras publicas, e morrco em
Lisboa a \6 de Fevereiro de iz/p com trinta e dousj

annos de reinado , e feflcnta e nove de vida. Foy
depofiiado feu corpo no Convento de 8. Domin-
gos de Lisboa, e daqui fe trasladou para o de Aico-
baqa no anno de iiSp, onde agora jaz.

D.

[i] Far.naEurop. Port tom. 1. part. i c.i.n. 12. [1] Cam'.canr,5-.'

cfl:.94. [3] Efperanç. Hiílor. Serafic, part. i.Uv.J- cap. 11, iVlonar^,

JLufit, liy. 1/. cap.4,7.
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D. Diniz fexto Rey.

45* IVT Afceo em Lisboa a p de Outubro do an-

i NI no \i6i. Conferio-lhe o Sacramento do

Bautifmo o Bifpo do Porto D. Vicente Mendes, e

foy feu padrinho D. Egas Lourenqo da Cunha, hum
dos principaes Cavalheiros defta nobiliíTima familia,

e privado delliey D. Affonfo III. Teve por ayos

a Lourenqo Gonqalves Magro, neto do grande Egas
Moniz, e a Nuno Martins de Chacim ,

que ambos
concorrerão para pulircm o preciofo, e Régio ani-

mo de D. Diniz, unidos com os defvelos de feu Mef-
tre D. Aymerico, que depois foy Bifpo de Coim-
bra, (i) _ .

45 A primeira acqaõ notável de D. Diniz, fen-

do ainda menino de quatro annos e meyo, foy quan-
do feu pay ElRey D. AfFonfo III. o mandou a Se-
vilha com hum poderofo exercito foccorrer a El«

Rey deCaftella feu avô (1) contra os Mouros Afri-

canos
,
que invadirão no anno it66 a Hefpanha , e

correndo o de 12,79 em i5 de Fevereiro, dia, em
que morreo D. Aífbnfo III. foy acclamado Rey
com todas as ceremonias coftumadas em Lisboa ,

tendo dezoito annos deidade menos oito mezes, c

comeqando a governar em companhia da Rainha fua

mãy, naõ confentio muito tempo o novo Rey ella

coadjutoria , e aflim a excluio com refpeito , mas
naô fem mágoa, e fentimento da Rainha.

47 Conftituido D. Diniz Senhor do Reino ,

principiou a vifitallo, como era coilume, fendo o

Alentejo a primeira Provincia, que logrou cfta hon-

ra da fua prefenca, da qual também participou a Bei-

ra, e Eílremadura com a confirmação dos feus fo-

ros, eprivilegios, fortificação das fronteiras, e boa
adminiftraqaô dajuftica, experimentando também
lis mefmas honras as outras Comarcas do Reino nos

annos feguintes. 48 No

[i] Monarq. Luíit. liv. 16. cap. i. z. cj. L*] ^^^^' cap,4..
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48 No de 1182, eftando ElRey cm Trancoío,
recebco por fua mulher a Rainha Santa Ifabci em
i4 de Junho, dia de S. Joaõ BautilU, e nefte mef-
mo anno compor as controverfias, que havia no ef-

tado Ecclefiaftico, ecílabeleceo leys muy úteis pa-
ra a Republica, efpecialmente remediando a dilacaô

nas dcniandas , e afinando modo fácil para fepro-
ccíTarem as caufas , c que a juftiea nos pobres ti-

veíTe mai." feguranqa. Eíte cuidatío experimentarão
também as povoações, as quaes ElRey melhorou,
mudando algumas para fitios mais defenfaveis, e ac-

commodados, como foy Mirandela, e outros.

49 Huma das acqôes fuás bem confiderada , e
que os Hiíloriadores louvaõ , foy revogar todas as

doações iaofficiofas
, que tinha feito em difpendio

dos bens da Coroa logo no principio do leu reina-

do , incorporando outra vez com melhor acordo, e

confelho de peíToas doutas ao Padroado Real todas

as terras , e fazendas, que inconfideradamente doa-
ra j c coílumava dizer

,
quando lhe fallavaõ neíla

matéria: ^ie jujlamentefe tirava o que injujiamente fe

concedera, (i) PaíTou e(ta Ley em Coimbra a 26 de
Dezembro de 1285, na qual revogação exceptuou
unicamente o Chanccllcr Mór D. Dommgos Anncs
Jardo , Bifpo de Évora, e Lisboa, pelos grandes
íerviqos, que tinha feito ao Reino.

fo Naõ caufou pequenos cuidados a ElRey D.
Diniz Gorgulho de feu irmaô D. Affonfo, porque
andando com o projeélo de lhe ufurpar o Reino,
pois dizia que a elle lhe pertencia

,
por nafcer de-

pois que o í?apa revalidara o matrimonio de feu pay
com a Rainha Dona Brites, e D. Diniz ter naícido

antes , e por iflo illegitirao, (2,) com eíle motivo
chegarão a pegar em armas, e D. Diniz cercando*©

em Arronches apertadamente, o fez convir em com-

^ Po-

[i] Monarq. Lufitan. liv. id.cap. 34. [2] Far, Europ. Port, tom.a'

parta, cap i.a.7. Moiurq. Luíit,,liv.i6,cap 5-0.
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poíícões , Intervindo também na reconclliacac) dos
dous irmãos a Rainha Santa Ifabel , e a Rainha de
Caltella Dona Maria, ajuftando-fe as pazes em Ba-
dajoz, onde também fe acharão a nofía Rainha Do-
ra Brites, e lua filha a Infanta Dona Branca aos 13
de Dezembro de 1 187.

f I Alcançou D. Diniz do Papa Nicoko IV, no
anno 1 2.88 ò poder fepararfe a Ordem Militar de San-

tiago da fuieiqaõ dos Meftres de Caftella j e como
era muy amante das letras , e que fabia cuUivallas,

inílituio em Lisboa a primeira Univerfidade, que
houve no Reino, por Bulia do mefmo NicoláoíV.
expedida em Roma a r 5 de Agoílo de iipo, (i) e

continuando os eltuJos públicos em Lisboa com
grande fruto, e aceitação , coníiderados todavia al-

guns inconvenientes, ordenou o mefmo Rey que fe

transteriíTe para Coimbra no anno 1308.

f 1 Entre algumas leys notáveis
, que fez pro-

inulgar, foy huma , em que prohibio às Religiões

herdarem bens de raiz , acudindo niílo à eminente
Tuina do eftado dos Nobres, c mais povo , ie coti-

tinuaflcm as Igrejas nasheranqas, como bem adver-

te o Chroniíla Brandão; (i) e porque efta limita-

qaõ nos bens Ecclefiaílicos naõ foíTe interpretada

por acçaõ menos pia, defmentio ò minimo concei-

to contra a fua género fidade, difpendendo na fabri-

ca de Templos , e ereccaó de Conventos muito ca-

bedal, bailando para prova da fui devota grande-

za, e jurtificarfe de naõ defaff^óbo aos bsns da ígre»

ja , a fundaqaó do Real Mofteiro de S. Diniz de Odi-
vellas no anno de i ipf , e o de Santa Clara de Coim-
bra , e Villa do Conde , dotados rambem em feu

tempo, ainda que naõ foraõ eíles dous participan-

tes da fua liberalidade.

f3 Foy EIRey D. Diniz Príncipe infigne em
mui-

fi] Monarq Lufit.Hv <<j.cap 71. ep. jio. Souf. tom. i. das Provas

dakiftor. Geaeal. p.74. [ij Monarq. L11iit.Jiv.17.cap. 7.
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muitas virtudes, e em três cxcedeo a todos os Mo-
narcas do feu tempo, na Jufiiça ^ Ferdade ^ e Libe'

ralidade. Pela primeira foy eleito Juiz arbitro cm
companhia delRey de Aragaó para ícntenciar a cau-

fa delRcy^D. Fernando de Caftclla , e D. AíFonfo

de Lacerda ibbre a Coroa deCaftella, e Leaó, em
cuja caufa deu fentenqa na Cidade de Tarragona de
Aragaõ fem queixa de nenhuma das partes, e com-
poz outras difFcrencas

, que havia entre os Reys de

Caílella, e Aragaô.
5-4 A fua liberalidade foy tanta ,

que a D. Fer-

nando , hum dos mefmos dous Reys ,
pedindo-lhe

grande fomma de dinheiro empreitado, D. Diniz
lho deu gratuitamente com grande magnificência,

e ainda mais do que pedia, porque lhe deu hum mi-
lhão de cfcudos , e huma copa de huma finiíTima ef-

meralda, que fe avaliou em onze mil c tantos cru-

zados , (i) e naõ houve Cavalheiro de ambos os

Reinos, que delle naõ alcanqaíTe dadivas, e mercês
grandiofas i e com tudo deixou , quando morreo ,

muita riqueza a feu filho fem ofFcnfa de feus vaíTal-

los.

ff Elle foy o primeiro, que introduzio no Pa-
^o rezarem-fe as Horas Canónicas , e ter para iflb

Capella permanente. Infticuio a Ordem Militar de
Chriílo dos bens dos Templários, que fe extingui-

rão no feu tempo. Da Agricultura teve hum efpe-

cial cuidado, donde obteve o cognome ác Lavrd"
dor, aos quaes chamava nervos da Republica, e por
efte augmento, e diligencia mereceo chamarem-lhe
fkmhcm Pay da Pátria. Teve defavenqas com ElRey
D. Fernando de Callella , e entrou por feu Reino
com poderofo exercito, porém com cafaraentos fe-

renou a guerra.

. f6 Em feus últimos annos padeceo alguns ác^'

Tom.I.Part.II. Qq gof-

[i] Far Eiirop. tom. z.p. i.cap.i. n.2o# Monarq.Iiv.i8.cap,2., Barj

bud. Emprei.Milit,pag.i7. vcrt.



5o5 Míippa de Fortiigal,

godos com feu filho o Infante D. Affonfo, proce-

didos da dura condição do infante , e inveja , que
tinha dos favores

,
que ElRcy fazia a D. Affonfo

Sanches , feu meyo irmaõ. Houve guerras civis

com grande diílurbio do Reino, e ceíTaraô comas
fupplicas da Rainha Santa Ifabeí, e de S. Raimun-
do. iVIorreo em fim efte gloriofo Rey em Santarém
a/ de Janeiro de i5if , tendo vivido fcíTenta e três

annos , e três mczes, reinado quarenta e cinco, dez
mezes, e vinte dias. (r) Jaz feu corpo no infignc

Moíleiro de Odivellas em ibberbo maufoleo.

D. affonfo If^, [étimo Rey.

f7 C~^ Omeqou a empunhar o Cetro ElRey D.
V_^ Affonfo IV. defde 7 de Janeiro de i^zf

em idade de trinta e três annos, e onze mezes, me-
nos hum dia , contados defde 8 de Fevereiro de 1 291
de feu nafcimento em Coimbra, conforme a exadtií-

fima , e verdadeira Chronologia do Académico Fran-
cifco Leitaõ Ferreira. (2,) Defde a primeira idade

moílrou o afpero natural , de que era dotado. (Ca-

iou em Mayo de 1 309 (5) com a Senhora Dona Bri-

tes, filha delRey D. Sancho o IV. de Caftella, e
em Lisboa fe celebrarão os defpoforios com grande
fauílo, e pompa.

f8 Com o novo eílado, que o fez feparar de ca-

fa , e governo , foy dando entrada a muitas occa-
liões de o perverterem homens eftragados, fazendo
capricho de os amparar j e dando-fe todo ao exerci-
cio da caça, tomava por occupaqaõ o que fó devia
fcr divertimento , e elte exceíTo lhe caufou alguns
defgoílos. Como o animo, e condição delRey era

afpero, de forma que por elle grangeou o epitheto
de Bravo , emprendeo acqSes árduas , e teve gran-

des

[i] Leit.Ferr. Notic.Chronol. da Univcrfid.de Coim br. num 310^
Xx\ Ibid.aum.312, [3] Monarq.Lufit, tom.7.1iv.3.cap.3.nam.ij
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àes difcordias com feu pay, c íeu fobrinho D. Af-
fonlb Rey de Caílella, com baítante damno de am-
bos os Reinos, (i)

fp Todavia eílas defavenças naõ forau fufficien-

tes para deixar de ajudar com fua pcíloa, e vaíTal-

los a ElRcy feu genro na famofa batalha do Salado

contra Ali-Boacem , Rey de Marrocos , e ElRey
de Granada , cujos exércitos rompeo, desbaratou,

e venceo com grande credito do valor Portugucz cm
30 de Outubro de i 340. (i) Fez por duas vezes

mudar os Eíludos geraes, que feu pay inítituio} a

primeira de Coimbra para Lisboa no anno de 1538,
a fegunda de Lisboa para Coimbra no de I3f4, (3)
concedendo'lhe , e ampliando-lhe vários privilégios.

60 Obrou vilgumas acqões de piedade regia, co-
mo foy o edifício da Sé com erecqaõ de Capellas, e

renda fixa para os Capellâes cantarem; hofpitaes,

fi outras acções pias. O que lhe caufou mayor af-

'fronta na fua memoria, foy além das difcordias, e

dcfobediencia
, que temos dito, o confentir que no

anno ijff liraíTem a vida com tanta crueldade à

formofa D. Ignez de Caftro, que clandcftinamente

eítava cafada com o Principe D. Pedro feu filho.

Falleceo na Cidade de Lisboa em 18 de Mayo de

I5f7 com feflenta e féis annos de vida, três mezes,
e vinte dias, e de reinado trinta e dous anos, qua-
tro mezes , e vinte e hum dias. Jaz na Bafilica de

Santa Maria, que foy a antiga Metrópole de Lisboa,

da parte do Evangelho, e na Capella Mór (4)

IXi Pedro I. oitavo Rey.

61 /^ Dia do nafcimento delRey D. Pedro I,

V / he calculado com muita variedade pelos

noíTos Efcritores. O diligentiíTimo Académico Fran-

Qq ii cif-

[i] Riiy dePin. Chrnn cap f. [ij Soufa Hiftnr Genealog tom.i.

p.?o6. [3J L it. Fcrr Noti- Ci^.ron. n. 311 €333. [+j Mjtijr^. Lu*

fit. pire 7. liv. 10. cap. Z2. c 23,
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cifco Leítaó Ferreira depois de referir todas as opi-

niões, que ha nefte ponto , conclue , e aílina por'

mais certo o dia 18 de Abril na antemanhã de huma
Seíla feira em o anno do Senhor 132,0. (i) Tanto
que efte Monarca tomou poíTe do governo

, que
foy a i8 de Mayo de i^fj ^ tendo entaó de idade

trinta e fcte annos, hum mez, c nove dias, cuidou

logo em fe vingar dos que foraõ complices na mor-
te de Dona Ignez. Tinhaõ elles fugido para Caftel-

Ja , e como em Portugal andavaó também refugia-

dos três Hefpanhoes facinorofos, contratou ElRey
com o de Callella que lhos entregaria, com condi-

qaô de lhe dar a Álvaro Gonqaivcs , Meirinho Mór,
Pedro Coelho, e Diogo Lopes Pacheco, que eraò

os aggreílores daquella innocente morte.

6l Fez-fe o contrato com grande efcandalo ,

porque dizem que elle havia pK:;mettido com jura-

mento a ElRey feu pay de perdoar aos executores

da morte de Dona ígnez. Na Villa de Santarém fe

poz por obra a vingança , e D. Pedro mandando
jurtiçar a dous , (

porque Diogo Lopes falvou-fe a

beneficio de hum pobre, que o avifou antes de pren-
derem os outros, ) com fera , e terrível execuqaõ
lhes mandou tirar os corações a hum pelas coílas, a

outro pelos peitos , e depois queimallos. (1) Pare-

ce que efte exceíTo , com que caftigava os deliftos,

lhe adquirio o epirheto de 'Jujiiceiro ^
que o vulgo

com menos refpeito , e mais ignorância mudou pa-
ra o cognome de Cruel ^ de que os deixou defenga-
nados o Plataõ Portuguez Sá de Miranda, quando
diíTedelle: (5)

Fedro
, que amores teve com a 'Jujliça

Real , e naõ cruel inclinação.

(53 So«

[i] Leit. Ferr. Notic. Chrjnol da Uai/erlid. deCoimbr. niim.404.

[zj NunesdeLeaõ GHronic.delRey D. Pedro foi. 179. [;J Sá Elegia

à morte do Priacipe D. Joaó pag. mihi 277, Vide Birbud. nas Emprca,
Milit. pag. 2j,
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55 Socegada a indignação delRey ,
paflou a

moftrar ao Reino com toda a legalidade como Dona
Ignez de Caítro tmha fido fua kgitima mulher, fa-

zendo depois de morta que a reconheceílem como
Rainha, e ordenando lhe humas honras fúnebres

nunca até aquelle tempo viíhs com tanto apparato,

e pompa. Como era taó amante da Jultica, tez Icys

para a boa adminiftraqaó delia, que com temor, e re-

verencia fe obíervava , adminiltrando-a elle muitas

vezes, como fe fora particular Miniflro. Ordenou
que naó houveííe Letrados

,
que advogaflem , e af-

fim evitou as dilaqôes, que coltuma haver nos lití-

gios por caufa delles.

64 Admiraó-fe com razaó os nolTos Chroniílas,

quando caraóterizaõ ogcnio delRey D. Pedro j por-

que fendo por huma parte muy fevero, por outra

era muy affavel , amigo de feftas , e alegrias j muy
liberal , deforma que lhe parecia dia perdido aquel-

le , em que naó fazia mercês : e unidas eftas boas
qualidades com a paz ,

que confervou no feu reiua^

do, foube infundir em feus vaflallos hum tal amor,
que depois da fua morte diziaõ

,
que íaes dez amws

^

como os defeu governo , nem os tinha viflo Portugal , nem
efperava de os tornar a z'er. Achando-fe mx Viila de
Eflremoz , faleceo aos i8 de Janeiro de 1367 em
huma fegunda feira pela madrugada. V^iveo quaren-

ta e féis annos , c nove mezes jullos -, reinou nove
annos, fete mezes, e vinte e hum dias. Eílá fepul-

tado em Alcobaça junto de fua amada efpofa a Rai-
nha Dona Isnez de Caftro.cy

D. Fernando , nono Rey,

6y T7 M huma fegunda feira
,

que fe contavaó
12j 31 de Outubro de i^^f , vcfpera de to-

dos os Santos, nafceo em Comíbra ElRey D, Fer-
nando, conforme aChronologia mais bem averigua.-
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da. (i) A natureza o dotou de taô gentil , e regia

prefenca, que ainda disfarqado entre muitos era lo-

go conhecido como Rey pela mageftade da peíToa.

(2.) O génio, e condição era muy fuave, e branda:
froxo, e remido lhe chamou Camões, (5) e total-

mente diverfo do rigor delRey D. Pedro. Eíla bran-
dura ajudada com o aflenfo

, que deu a validos, o
íizeraó arruinar , e correr quaíi a mefma fortuna
áe\Kçy D. Sancho lí.

66 Subio ao throno em o mefmo dia, que fale-

ceo feu pay , contando vinte e dous annos de idade,
e comeqando a governar o mais rico , e opulento
Rey, que até alli conheceo Portugal , pelos gran-
des thefouros , que tinhaõ junto feu Pay, e Avós.
C4) Cuidou logo em reedificar as Fortificações do
Reino, e guarnecer as Praqas com o precilo, fazen-

do mercês com protufa liberalidade.

67 Mal aconfelhado intentou a conquifta de
Caílella por morte de D. Pedro o Cruel ^ tendo por
•injuíto poíTuidor a E.lR.ey D. Henrique, como baf-

tardo , e fratricida , e pertendendo D. Fernando
aquella Coroa como bifnero delRey D.Sancho. Pa-
ra efta guerra fez liga com ElRey de Granada, c

também com ElRey D. Pedro de Aragão, a quem
pedio fua filha Dona Leonor por mulher j e duran-
do algum tempo a guerra com mortes, e damnos
de parte a parte, veyo a ceíTar por intervenção do
Papa Gregório Xí. fazendo-fe o Tratado de paz

com Caílella na Cidade de Évora no ultimo de Mar-
qo de 1371. (f)

68 Efquecido ElRey de huma taõ ratificada

promeHa, rendendo-fe ao forte amor de Dona Leo-
nor Telles de Menezes , mulher de Joaó Lourenqo
da Cunha, Senhor de Pombciro , taõ cegamente íe

namorou delia
,

que bufcando pretextos para lhe

annul-

[i] Ferrei'. Notic. Chronolop.dpCoiínbr n.49f 8c feqq. fi] Ffrn.

Lop Chron.cap. 1. fj] Cam. Luíiid. cant. 5. eft. 1 58. f+j Monarq.

•Lurit, tom. S.liv.ia. cap.6. [jj NunesdeLeaô naChronic. deftcRcy.
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annullar o matrimonio, a uíurpou , e rccebco por

mulher própria , atropelando todos os inconvenien-

tes, e naó fazendo apreço da murmuração do povo
amotinado, (i) Joaõ Lourenço da Clunha Te paflou

para Caílella , e de lá Te oppoz quanto pode a El-

Rey, já militando nas tropas inimigas, já intentan-

do daríhe peqonha, por cujos crimes lhe foraõ con-
fifcados feus bens, que tinha neAe Reino.

69 Recebido ElRey D. Fernando, e vendo o
de Cadclla a falta da Tua palavra, o repudio

, que
havia também feito da fua filha , e a infracção da
paz, porque novamente aliado com o Duque de
Lencaítro, filho delRey Duarte III. de Inglaterra,

que por fer calado com Dona Confiança, filha del-

Rey D.Pedro o Cruel, fe intitulava Rey de Caltel-

la , e pertendia a Coroa, por todos eílcs motivos ef-

timulado ElRey D. Henrique delRey D. Fernan-
do, ao mefmo tempo que efpcrava deile fatisfiiçaõ,

entrou por Portugal com grande exercito , dizen-

do, que naó embainharia aefpada, fem que vingaf-

fe primeiro os aggravos recebidos.

70 Chegou até Lisboa , deixando primeiramen-
te devaíladas muitas povoações da Província da Bei-
ra com igual ruina , e eftrago dos moradores de tal

forma
,
que , como bem diz Camões , (z) eíleve

perto de deftruirfe o Reino totalmente. ElRey de
Caílella fe alojou no Convento de S. Francifco, e

a Cidade , e feus habitadores padecerão tanta op-
preíTaô , que já como defefperados pozeraõ fogo a

parte delia , e os Caftelhanos ajudarão a executar,
e augmentar o incêndio. (3) Achava-fe ElRcy D.
Fernando nefte tempo na Villa de Santarém muy
focegadamente , vendo correr para Lisboa as ban-

deiras inimigas , e fubir ao Ceo o fumo , c as lava-

redas de huma boa parte defta Cidade queimada, e

clle

[1] Monarq. Lufit. tom.8. liv.ii.cap.ii. \i] Cam.cant. 3.6(1.158.

[?] Monarq. Lufitan. tom, 8, liy. 12, cap, 24. Barbud. Emprez. Miliur.



ji2 Mappã de Portuga!»

cllc com tanto defcuido , como diz Manoel de Fa-
ria, (i) fem d^r providencia, ou remédio a tanta

ruina, e infultos
, que os Caítclhanos coramettiaó

já com foberba defcuberta por Falta da oppofiçaÕ.

71 Quiz Deos que o Papa Gregório XI. que
nefte tempo ainda refidia com toda a Guria Roma-
na em Avinhaó de França, acalhaíTe com fua inter-

venção prompramente tantas hollilidades , expedin-
do para ajudamento àe pazes ao Cardeal de Santa

Rufiai Guido de Monforte, que fez a compoíicaó
entre EIR.ey Henrique de Caílella , e o noíTo D.
Fernando pacificamente aos 19 de Marco de 1573 9

avirtando-fe ambos os Monarcas no meyo do Tejo
defronte deSmtarem com grande , e viltofa comi-
tiva de pequenas embarcações , e jurando nas mãos
do Cardeal Legado a obfervancia dos artigos das

pazes, e o ajufte dos cafamentos da irmã, e filha de

D. Fernando. (1)

71 Toda a frouxidão ,e infelicidade ,
que ElRey

tinha nas emprezas militares , emendou no governo
da paz, executando acções mny beneméritas de o
conftituirem por efte lado gloriofo. Mandou cercar

de novos muros muitas Cidades , e Villas : os de
L-isboa

,
que principiando-íe no ultimo de Setem-

bro de 1375 ) fe viraô de todo acabados no mez de

Julho de i37f. Santarém, Óbidos, Ponte de Li-

ma, Viana, Almada, Torres Vedras, Leiria, Al-

meida, com outros muitos Caftellos , e fortifica-

<;ôes por todas as Comarcas do Reino. Promulgou
também leys muy úteis ; e para que houveíTe mais

Letrados, tornou a mudar aUniverfidade de Coim-
bra para Lisboa no anno de 1377, em raza5 de que
alguns Lentes , que mandara vir de Reinos eílran-

geiros, na5 queriaõ ler fenaô em Lisboa. (3) In-

ventou novos arbítrios fobre a utilidade do com-
mer-

[ij F' .noComm.daeft.i38.docant.5 deCam. [i] Monarq. Lu-

fitan.part.S.liv.za. Cip.zd. [3] Notic, Chronol.daUniy, dcCoimbr,

n.438.
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mercio , (i) e fez varias mercês com liberalidade

regia.

73 Porém novamente inquieto, renovando a li-

ga com Inglaterra, e rompendo a paz, continuou

a guerra contra Caftella no anno 1381 , e padeceo

Portugal tanto damno dos amigos Inglezes , como
dos inimigos Caítelhanos , (2) conclumdo-fe final-

mente com o cafamento de Dona Brites, filha del-

Rey D. Fernando, comElRey de Caftella D. Joaõ I.

que fe eíFeituou no anno 1385 , e neíte meímo an-

no faleceo ElRey na Cidade de Lisboa nos Paqos

do Limoeiro aos li de Outubro , tendo de idade

trinta coito annos, menos nove dias, e de governo
dczafcis annos, nove mezes , e quatro dias. Jaz no
Coro novo do Convento de S. Francifco de Santa-

D. ^oaÕ I. decimo Rey,

74 Z*^ Om a morte delRey D. Fernando fc ori*

V_^ ginaraõ no Reino grandes inquieta<;õcs

pela falta de Príncipe legitimo ,
que fuccedeíTe na

Coroa. A mayor parte dos Porcuguezes receava

Siuito que o Reino foíTe recahir no domínio dosCaf-
telhanos j e ainda que a Rainha D. Leonor ficou

por Governadora , e Regente de Portugal , em quan-

to fua filha Dona Brites, que havia cafado com El-

Rey de Caftella , naõ tinha filho capaz de empu«
nhar o Cetro , ella ufando de toda a jurifdí<:;aõ , c
poder, mandou acclamar , ainda que infauftamen-^

te, em algumas Cidades, e Víllas do noflo Reino a
ElRev de Caftella, e fua mulher por legítimos fuc-

ccíTores. (3)

7f Por efta caufa fe fez a todos odiofa a Rainha,
e muito mais pela grande attencaó, que ella dava
ao Conde de Ourem Joaô Fernandes Andeiro, feu

Tom.LPart.II. Rr ef-

[1] Monarq. Lufitan. part. 8.p. III. [t] Idemibid. liv zi. cap. 47,

[5] Idem ibid.li?,23.cap.4, PufcQdorf,lntr(xiuíl.alaHiftoirctoiu,i,

cap.j.p.iiS,
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efcandalofo valido, por cujas mãos corrlaô todos os

negócios, naõ fem murmuraqaõ do povo, e inveja

dos Grandes, os quaes julgando o valimento culpa,
€ os grandes favores, que a Rainha fazia ao Conde,
infâmia da Mageftade, induzirão ao Infante D.Joaõ,
Meftre de Aviz, irmaõ do Rey defunto D.Fernan-
do, e filho natural delRey D. Pedro, que havia naf-

cido em Lisboa aos 1 1 de Abril de 1 5^7 , a que ob-
viaíTe as fatalidades, tropeqos, e perigos, em que fe

Tia titubear a Monarquia, matando ao Conde Joaõ
Fernandes Andeiro, pedra de tanto efcandalo,como
€om eíFeito executou o Infante dentro dos próprios

Paços da Rainha
, ( que hoje fervem de Limoeiro )

cm 6 de Dezembro de 1 585. (i)

76 Executou-fe efta fatal acqaó com grande al-

voroço, e contentamento do povo , o qual eftava

íaô affeiqoado ao Infante Meftre de Aviz, que pu-
blicamente, e com grandes vivas o declarou Defen-
for, e Governador do Reino em í(5 de Dezembro
do mefmo anno de 1385. Eftc honrofo emprego
comeqou a exercer o Infante com muita felicida-

de, fem embargo de ter contra fi a mayor parte da
Nobreza, que toda citava pela Rainha, e o grande
poder de Caftella , o qual intentando opprimir a li-

berdade do noíTo Reino , entrando com violência

pelas fuás fronteiras , c pondo fitio a Lisboa por
mar , e por terra , foy obrigado a fe retirar fera fa«

2er nada depois de perder baftante gente. (1)

77 Com

[1] Fero. Lopes Chronic. dffteRcy cap 14.. Monarq. Liifir parr. 8»

p.460. Silv Mcmor. ddRey D.Joaõ I. tom. i. p. i\6. Q,uanto ao dia^

mcz, € anno natalício delRey D.Joaõ I. ha muita variedade entre o»

Cbroni^ftas; ninguím ioveftigou melhor eftc ponta que o AcademU
CO Francifco Leitaó Ferreira nas eruditas Noticias Ctironologicas áí

Univerfidade de Coimbra defde o num 625. para diante, o qual aí*

ícnta , feguindo a Ferniõ Lopes, que o Meftre de '\vÍ7. nifcera aos

if da Abril de ijfSj porém nós feguinios a opinião co om imraen-

íí recebida , e approvada pelo Académico Jofeph Soares da Silva tom.i ol

p. ó+. das Memorias defte Rcy, [i\ Er, Man. dos Sant. na 8. part. d»
Monarq. Lufic. liy. aj» cap. i5>.
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77 Com efta retirada dos Caílelhanos, e confe-

guindo os Portuguezes algumas vitorias, em que te-

ve grande parte o invencível valor do famofo He-
roe Nuno Alvares Pereira , eftando na Cidade de

Coimbra o Infante Regente D. Joaó Mcítre de

Aviz , foy em ado de Cortes acclaroado Rcy de

Portugal em huraa quinta feira, que Te contavaõ 6
de Abril de i^Sf pelas nove horas da manhã, (i)

tendo entaõ de idade o novo Rey vinte e fcte an-

nos, menos cinco dias, conforme o calculo de al-

guns, (t) ou vinte e oito , conforme outros, (j)

ou, o que temos por mais certo , vinte e fcte ân-

uos, onze mezes , e vinte e féis dias , concorrendo

também muito para efta acclamacaõ o talento do in-

íigne Jurifconfuito Joaõ das Regras com as efficazes

razões, que allegou neílc cafo. (4}
78 Depois de taõ gloriofa exaltação , occupa-

do ElRcy com mayores cuidados da guerra , e de
fegurar na cabe<5a a Coroa , diftribuindo primeiro

algumas mercês pelos beneméritos ,
paflbu o feu va-

lor a occupar aquellas Praças fortes, que conferva-

vaõ o partido de Caftella, reduzindo-as à fua anti-

ga obediência} e ainda que ElRey deCaftella con-
tinuando os feus projeétos veyo atacar Portugal com
hum formidável exercito , o novo Rey lhe desfez;

inteiramente as forças na celebre, e grande batalha

de Aljubarrota, em que triunfou de mais de oiten-

ta mil homens, fendo os noíFos em numero taõ def-

proporcionado
, que por iíTo ajudarão a augmentar

no mundo a fama de vitoria taõ celebrada , e glo-
riofa em todas as memorias

, (f) e fuccedida a 14
Rr ii de

[i] Notic. Chronol. daUniv.n.j'34, [z] Soar.daSilv. nasMcmor,
delRcyD JoaóI.liv. 1.0.4.1 n.iSi. [j] Lim.Geograf. Hiftor tona.i.

[4] Monarq.Lulu part8.liv.23.cap 19 [f] Fcrn. Lop.Chron.de!-
Rey D. Joaó I. part.a.cap 37 pag.pi- Monirq Liifu. part 8. liv. 23.

C.40. Clcde , Hiíloir dePortiig. tom. 3 liv 10. Pufendorf, Introduél. a

laHiíloir. tom. I. cap 3. Teixeir. Vidi de D. Nun Alvar Pcreir. li?. 3.

11.Í73. p. 3f9. Conde da Ericeira Vida delRey D. JoaóI.liv. 2. p. loo.

«UV.5.P.230. Sá Memor. Hilloric. do Carmo parr.i.pagSt,
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de Agoftode i38f , vefpera da AíTumpqaõ gloríoía

da Senhora.

7P Na Cidade do Porto , e em i de Fevereiro
de 1387 fe recebeo com a Senhora Dona Filippa,
filha do Duque de Lencaftre em Inglaterra, e com
efta aliianqa pode recuperar todas as Povoaqóes, e
Praqas

, que nos tinha ufurpado ElRey de Caílella ,

com o qual ajuftando o Duque hum tratado de paz,
houve também entre nós , e os Caftelhanos huma
fufpenfaõ de armas , que interrompida depois com
algurks fucceíTos, fe veyo finalmente a fegurar a paz
no anno 1 399 entre os dous Reinos.

80 Deita forte reítabelecida a tranquillidade era

Portugal , fe refolveo ElRey ir peíToalmente expu-
gnar Ceuta , Cidade famofa de Africa

, para cuja
gloriofa facçaó mandou compor huma armada de
duzentas e vinte velas ,

que cora grande eftrago dos
Mouros, e credito daNat^aó Portugueza confeguio
por augmento da Fé o fira de ca5 fâiica idéa dentro
de hum dia , que foy 21 de Agofto de 141 f, ac-

crefcentando depois aos titulos de Rey de Portugal,"

fi do Algarve o de Senhor de Ceuta, (i)

8í Para evitar aconfufaõ, que havia em con-
tar os annos, pondo-fe muitas vezes a Era de Cefar
juntamente com o anno de Chrifto , de que rcful*

tavaô erabaraqos, e duvidas nos documentos, e eí^

erituras publicas , mandou efquecer , e fuppri-

mir aquella antiga , e praticada coraputaqaô da
Era de Cefar , e que íe ufaíTe em todas as efcritu-

ras calendar o anno pela Época do Nafcimento de
Chrifto Senhor noíTo, paílàndo para iílo huma Ley
efcrita em 22 de Agofto de 1420 , (2) que pare*

ce fó teve pleno eíícito do anno 1422 por diante,,

«sonforme o daô a entender quaíi todos os Efcrito-

res*

[x] Soares da Silv. Memor.delRey D. João I, pag. t^af Leit. Ferr,

Not'eXhronQl.n.733, [^J Souf. tom. ío dâsProv.daHiítor,,GeQaj-
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tcs.(i) Nifto imitou o exemplo delRey D.Joaõ I.

de Caítella
,
que também havia feguido o delRey

de Aragaó, como dizem Yanes, e o erudito Gerar-
.do Caítccl na Controverfia i.

8i Continuando ElRey na boa adminiftraqaõ da

Juftiqa, dando com igualdade o premio, e o caíli-

go a quem o merecia
,
promulgou Icys muy uieis,

e mandou obfervar as que havia feito em lingua vul-

gar o celebre Joaó das Regras. (2) Para teítimu-

nhas da fua grande devoqaõ fublimou à dignidade
Metropolitana a Cathedral de Lisboa por Bulia ,

que o Papa Bonifácio IX. paíTou à fua inílancia em
10 de Novembro de 1394, (3) fervindo de iguaes

monumentos da fua piedade a ereccaó de edifícios

facros, como foy o Régio Convento da Batalha, o
Morteiro de Penha-Longa da Ordem de S. jerony-
mo, o de S. Francifco de Leiria, o de Santa Clara
do Porto , o da Carnota junto de Aknquer, a iníi-

gn€ Igreja de Nofla Senhora da Oliveira em Gui-
marães, a Igreja de Nofla Senhora da Efcada junta

à de S. Domingos de Lisboa, e outras muitas fun-
dações, para que concorreo com magnifica gencro-
Hdade , admittindo também no Reino os Cónegos
Seculares de S. JoaÔ Evangeliíla , chamados coni-
mummente os Loyos. (4)

83 Além de obras taõ fantas fez outra?, ainda

que profanas , mageftofas, e taes foraõ os Palácios
de Lisboa , Santarém, Cintra, e Almeirim. IníH-
tuio o tribunal da Relacaó , e fez outras doaqóes,
e mercês

, que depois revogou naÕ fem efcandalo.

(f) Finalmente no dia 14 de Agoílo de 1433 , n tem-
po que a terra padecia hum tencbrofo eclypfe do

Sol,

[i] Souf. Hiílor. Gencal. tom. a. pag.13.Far Europ. Portug.tom.ai

part. 5,cap. i MarizDialog.4. Silv.Memor. deiRey D Joaó L tom
<f.

document. 19. p 14.0. Argot. Mcmor.de Bng. tom. j p 56. [i] Soar.

daSilv.alIegsido p. 167. [3] Souf. allegad: tom. 2 p 24- [4.] Soar. da

Silv. Mem. delRey D. Joaó 1. lii'. r. cap. 104. e !oj-. [;] AnnoHirtori
fiai3a,Sj i4i dcAgoít.X^*?ir:VidadoQondcílâv.p.í89.,
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Sol, exhalou o erpirito, deixando de íi feliz memo-
ria, e tendo vivido fecenta c féis annos, quuro me-
zes, e três dias , e reinado quarenta e oito annos,
quatro mezes, e oito dias. (i) Foy feu corpo depo-
íitado na Igreja da Sé, onde eiteve dous mezes, e

dez dias , c a if de Outubro foy transferido com
pompa ma^eílofa em hum carro triunfal até o Con-
vento da Batalha, onde jaz em fumptuofa fcpultu-

la, que elegantemente defcreve Fr. Luiz de Soufa.

D. Duarte^ undécimo Rey,

84 T? I^a o Senhor D. Duarte filho terceiro del-

Ijj Rey D. Joaó I. e havia nafcido em Vi-
feu a 31 de Outubro de 1391. Os dotes naturaes, e

adquiridos faraó nelle taõ excellcntes , como mal
logrados. Foy deílridímo , e fingular no exercício

nobre de andar a cavallo •, muy eloquente, e vigi-

lante da R.eligia5 Chriftá ; grande favorecedor dos

homens doutos, como particular profeffor, e aman-
te das boas letras, em cujo eíludo fe aproveitou de
modo , que pudera fer Meftre. Delle exiftem al-

guns Tratados, e fragmentos , irrefragaveis provas
do feu juizo, c fciencia. (5)

8f Succedeo a ElRey leu pay, tendo de idade

quarenta e hum annos , nove mezes , c quatorze
dias , (4) e foy acclamado aos i f de Agofto de 143 3

nos Paqos do Caftello de Lisboa. Havia cafado a 22
de Setembro de 1418 com a Rainha Dona Leonor,
Infanta de Aragaõj e fubindo agora ao throno, co-
meçou a governar com tanta prudência

,
que fe di-

zia delle, ( talvez por influxo de lifonja ) entendia

melhor a arte de reinar, que ElRey feu pay. (f)
Man-

[1] Soar. daSilv. Memor. delRcy D Joaól tom. i cap. f ;. p. 170Í

fi] Soufa naHiftor deS.Doming. part.i.fol.J^o. [?! ^ Anton Cac-

tan. de Soufa no tom. 1. dísProv. p. fi^. r^,] Fern Lop Chronic. dcl-

Rey D Joaó I. part. X. pag 313.001. i. [f] CledeHiftoir. dePortug.

toai.
3

p.ao3.
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Mandou reduzir a hum fó tomo todas as Leys
, que

andavaõ difperfas, para facilitar a fua liçaó : pro-

mulgou também Leys contra o luxo, cmbaraqando
os exceíTivos gaftos dos Grandes, aos quacs ordenou
foíTem refidir nas fuás terras para os livrar da aíTif-

tencia da Corte , que os obrigava a empenhos, (i)

excepto aquelles Fidalgos, que por turno lhe ha-

viaõ de aíTiftir por obrigaqaõ de feus cargos.

85 Neíle Monarca naõ houve que defejar fe-

naõ melhor fortuna, porque os únicos cinco annos,

que reinou , foraõ todos cheyos de defgracas i e

bailava para fazer infauílo o tempo do feu reinado

o cativeiro do Infante D. Fernando feu irmaõj por-

que emprendcndo os Infantes D. Henrique, c D.
Fernando conquiftar aos Mouros a Cidade de Tan-
gere, e ficando vencidos, e prizioneiros no anno de

1437, para falvarcm as vidas promettcraõ aos Mou-
ros entrcgarlhe Ceuta, de cuja palavra ficou em re-

féns dos mais o Infante D. Fernando} porém como
os Confelheiros de Portugal foraò de parecer, que
na5 convinha entregar todo hum povo Chriftaõ ao

furor dos bárbaros pela liberdade de hum ió ho-

mem , de cujo acordo dizem que também fora o
Papa , e o mefmo Infante gcneroJo , (z) detcrmi-

nou-fe em Cortes , que para iíTo fez convocar em
Leiria Elíiey D. Duarte, ficafíe o Infante no cati-

veiro , onde morreo depois de falecer o mefmo Rey y

que todavia no feu teftamento mandava fe refgataf-

fe o Infante feu irmaó por todo o dinheiro , c ain^

da a troco da mefma Cidade de Ceuta. (3)

87 Monf. de la Clede (4) accrefcenta, que Eí-

Rey D. Duarte fem embargo do que determinarão

as Cortes, excitado do aífcfto de feu irmaõ cativo,.

c da jufta paisaõ de fe vingar dos bárbaros, com o
de-

——"^——

^

——i^——

^

—»^—~~^
fi] Far tom.t.da Europ.part j.cap.i.n 7. Cleà.F-Iiftoir. dcPortP^.

tom.3. p.iof. [2] Idem ibid. p.2j3, ("3] Diiart. NundeLeaô cap.jS,

Soar. da Slv.Mcmor. dclRcy D. JoaóI. p,3g.494, [4.} Ckd. Hiâor, âe
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defejo de procurar também a liberdade dos Portu-
guezes, que os infiéis recinhaó em fuás infames pri-

zÕcs , mandara pedir ao Papa huma nova Bulia da
Cruzada, que fe publicou pelas Províncias do Rei-
no, e ajuntando tropas , e apparelhando náos para
a expedíqaõ defta grande interprcza, foraÕ todos os
preparos inúteis por caufa da pefte, qu-c fobreveyo
ao Reino, occupando-o de lamentável confterna-

qa5, como bem o defcrcve Vafco Moutinho no can-
to f. do feu admirável Poema j pois derrubando to-

das as idéas delRey , o obrigou a andar vagando de
Villa em Villa, naõ fó para confolar os povos em
aperto femelhante com afua prefenqa, mas para evi-

tar aquelle contagio -, até que achando-fe na Villa

de Thomar, e abrindo huma carta, que vinha infi-

cionada da corrupção venenofa
, poz fim aos dias de

fua vida afflióta aos 9 de Setembro de 1458, tendo
vivido quarenta e íeis annos , dez mezcs , e nove
dias, e reinado cinco annos, e vinte e féis dias. (i)

Jaz no Convento da Batalha.

D. yíffonfo P^. duodécimo Rey.

88 T T Avia nafcido o Príncipe D. Afíonfo nos

XJ. Paços de Cintra aos if de Janeiro de
1431, e quando morreo feu pay ElRey D. Duar-
te, contava féis annos, fete mezes, e vinte e cinco
dias, e delia idade fny acclamado logo herdeiro da
Coroa na V^illa de Thomar 9 porém o governo fi-

cou à difpoficaõ da Rainha Dona Leonor fua mãy,
e tutora com a aíTiftencia do Infante D. Pedro, ír-

maô delRey D. Duarte, com o titulo de Defenfor
do Remo, da qual regência foy depois a Rainha ex-
clufa, e o governo entregue ao Infante D. Pedro,
de que fe originarão tantas perturbaqões , c de que
exiíiem memorias taõ laílimofas. (1)

8p Con-

[t] Notic. Chronolog daUnivcrf. deCoimbr. n.y;-©, [2] Far. na

Europ. Portug. tom z.part. j.cap. j.n 14. 8c íe^q.
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< Sç Contimjava o Infante o manejo dos nego-
•cios, e regência do Reiny com applaufo commum

,

quando fazendo quatorze annos ElRcy , e fendo

prccifo entregarfe-lhe o Cetro, feu tio Regente o

fez com a folemnidade de Cortes no anno 1446, e

ElRey lhe agradeceo muito o bem
, que o fcrvira,

de cujos louvores exifte huma carta dclRey efcrita

ao infante cheya de grandes, e honrofas exprefsões,

(i) encommendando lhe , acabado o aólo da entre-

ga, que fofie continuando na mefma forma, dimit-

tindo de íi totalmente o regimen , e ratificando o

cafamento , que tinha feito com a Senhora Dona
Ifabel, filha do mefmo Infante D. Pedro.

í^o Porém a inveja dos emulos fazia taó máos of-

ficios para arruinar a felicidade do Infante, que lhe

miquinou, e confeguio a defgraqa delRcy , o qual

intcmpeftivamentc paíTado hum anno mandou dizer

aoíntante, que o dava por abfoluto , e defobrigado

da incumbência do governo, que lhe encarregara.

Daqui procedeo recolherfe o Infante às fuás terras,

nasquaes, declarado ElRey feu inimigo por crimes

talfos , que imputarão ao Infante , inconíiderada-

Bicnte o foy bufcar com maô armada, e pondo-fc o

Infante em dcfenfa, foy morto em o fitio de Alfar-

robeira a 20 de Mayo de 1449. (2,)

91 Defejando depois ElRey expreflar o íeu ani-

mo zelofo da Fé no convite
, que o Papa Calixto

III. lhe propoz , e também a outros Príncipes
Chriftáos de ir contra o Turco , para o que man-
dou para efte Reino a Bulia da Cruzada no anno

i4f75 começou ElRey a fazer para efta empreza
huns grandes preparos. Efcufaraó-fe os outros Prin-

cipes j porém ElRey naõ resfriando da fanta idéa,

transferio a guerra para Africa, onde parece que a

voz do jufto D. Fernando ainda clamava vingança i

Tom. I. Pare. II. Ss e

[1] Soiir. tom. I, dasProv.daHiílor.Gencalog, n. 17. [i] Ruy dí

Pin.Chrooic. dclRey D.Aífonfo V.cap. i^.eaz.
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e encaminhanJo primeiramente as proas de duzentas

embarcações cheyas de gente para as prayas de Al-
cácer , o mefmo foy chegar, que vencer noanno de

I4f8 em Sabbado 30 de Setembro. Com a mefma
felicidade ganhou a Praqa de Arzila em 24 de Agof-
to de 1471 , e fe lhe entregou a de Tangere , cujas

gloriofas vitorias lhe adquirirão a antonomaíia dc
yífricano, e aos titulos da lua grandeza accrefcentou

elle o daquem^ e dalém mar em Africa.

p2 Morto ElRey deCaílella Henrique IV. que
tinha fido cafado com a Rainha Dona joanna, irmã
do noíTo Rey D. Aííonfo V. lhe ficou luimu única
filha, chamada Dona Joanna, herdeira daquelle Rei-
no. Com ella fe difpoz cafar ElRey D. Áífonfo V.
leu tio já neíle tempo viuvo da Senhora Dona Ifa*

bel. Para iílo paflou a Caítella com hum exercito

de vinte mil homens, porque aíllm o pcdiaó as con»-

tradiqões, que fobre eíla fucceíTaó fe levantarão, e
em Placencia fe defpofou com fua Ibbrinha no anno
de i47f. Os Caftelhànos,. que diíTeraô naô era a Se-
nhora Dona Joanna filha delRey Henrique , e que
por iíTo naõ lhe pertencia a heranqa da Coroa, no«
mearaó herdeira a Dona íiabel , irmã delRey, Hen-
rique, e a cafaraõ com D. Fernando de Aragaô.

P5 Daqui nafceraó muitas calamidades em Caf-^

tella ,, e Porrugalj porque noflo Rey D. Aífonfo,

querendo defender o que era feu, como de fua (o"'

brinha , e efpofa , foy juftamcnte demandar a D;
Fernando de Aragaó para. litigarem cíle ponto em.
argumento de armas. Naô o levou a ambiqaó, co-
mo lhe attribue Camões, (i) mas fim razaõ juftifi-

cada, fem embargo de ficar desbaratado na baralha

de Toro , em que o ajudou valerofamente feu filho,

o Frincipe D. João.
94. Depois defta memorável batalha fuccedida

cjíi Mayo de 1476, paíTou ElRey logo.a Franqa no
mez

[s] Gim. caat. 4,^ eft. ^^^
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mez de Agoílo, onde fe deteve até Outubro do fe*

guinte anno de 1477 } e vendo fruftiada a negocia-

ção, a que lhe faltou ElRey Luiz XI. cora pouca
fé, fc refolveo ElRey D. Aífonfo a deixar o mun-
do, e ir peregrinando até Jerufalem. Dcfta refolu-

qaõ deu parte a feu filho por huma carta, em que
lhe ordenava fe fizeflc logo jurar Rey de Portugal,
que em cumprimento delia aíTim o fez em Santarém
a 10 de Novembro do próprio anno. (i)

Pf Teriaõ paíTado quatro dias depois defia fo-

lemnidade
, quando fabenJo o Principe Regente

<5ue feu pay tornava outra vez para Portugal ,
por-

que ElRey de Franqa lhe embaraçara poliiicamen-

te a jornada , o foy bufcar a Oeiras , e com folcm-.

ne prociíTaõ entrou em Lisboa, e continuou a go-
vernar como de antes, fem o generofo Principe fe

intrometer em coufa alguma, profeguindo D. Af-
fonfo em executar acções de liberalidade Regia, e

tantas , que affirmou hum Elcritor noíTo (1) fora

entre os Reys de Portugal o que fez mayores mer-
cês a feus Vâflallos , affim de honra , como de ia.-

2cndaj em tal modo, que dizia o Principe feu fi-

lho , quando lhe fucccdeo : Meu pay me deixou feito

Rey das eftradas ^ e caminhos de Portugal; porque qua-

íi todos os Lugares , e terras tinha dado.

ç6 O Real génio deíle Monarca também fe dei-

xava ver na grande propenfaõ, e amor das fcien-

cias, applicando-fe aos eíludos , e favorecendo aos

cftudiofos. Elle foy o primeiro, que no Palácio de
Évora ajuntou copiofa livraria, e o que determi-

nou feelcreveíTem nalingua Latina asHiftorias Por-^

tuguezas, mandando para efte eíFeito vir de Itália

aD. Fr. Jufto Baldino, Religiofo Dominico, e in-

Cgnc Latino, (5} que morreo fem fazer coufa al«

Ss ii gu-

\^i] Gare. dcRefcnd. Chron.dclRcyD. JoaóII. cap. lí. ctjr. Duarb"

Kun. Chron. delRey D. Affonfo V. cap.6z. [i] F.m noCotnm. áe

Catn.cant.4 ed. f7- [;] Idem noEpitom, part. j.cap.t3.a.i4. Piot.

Ribeir, ao Trac. da Prefcr. das letr. «s armas. .5 -
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guma por embaraços de moleília. Finalmente ven*'

do ElRey que os negócios das fuás pertenqões fe

naõ concluiaÕ, e achando-fe quaíi obrigado a conr-

vtr cm hum Tratado de paz
,
que fe publicou em«

Outubro de 1479, e com o jufto fentimento dever
a Senhora Dona Joanna fua efpoia com huma ho-

'

nefta violência da parte de Caltella obrigada a en--

trar emRteligiaó com o único tratamento de Excel*-

lente Senhora , fe retirou melancólico a Gincra, e
alli namefma cafa, onde nafcera, enfermou, e mor-
reo aos 18 de Agoílo de 148 1, cm huma Terça fei-

ra, cantando de idade quarenta e nove annos , fete-

mezes , e treze dias , e de reinado quarenta e dous
annos, onze me^es, e dezanove dias. (i) Jaz no Mof«
teiro da Batalha na Gafa do Capitulo»

D. yoaõ IL decimo terceiro Rey,

9J- "XT Afcco ElRey D. joaô lí. na Cidade de
J_^ Lisboa nos Paços da Alcáçova a 5 de

Mayo do anno i4f y , e a zf de Junho do mefmo an-

nofoy jurado Príncipe herdeiro do Reino com to-

das as ceremonias coftumadas. Teria quinze annos,
quando na Villa de Setúbal a 21 de Janeiro de 1471
lecebeo por efpofa a Senhora Dona Leonor de Lan-
caílre fua prima com irmã, e a if de Agoílo acom-
panliou feu pay ElRey D. Affonlo na gioriofa con-
quiíla de Arzilla, onde obrou acções mayores que
a fua idade promettia. (2,)

98 Depois da morte de feu pay, achando-fe em
Cintra, c paíTados os três dias de nojo, foy accla-

mado Rey em 31 de Agoílo do anno de 1481 , e foy

ella a fegunda acclamaqaó, que teve. Cuidou logo

em dar cumprimento aos legados de feu pay, e ap-

|>licando-fe a conhecer as pefloas, que fe fabiaô dif-

tin-

[i] Garibay, Damiaô de Góes , Barbuda, Ferreras, e outresaptiá

Leit. Fcrreir. Notic Ghron da Univcrfid, de Coimbr, n.86 1. £»J G*fC^
àç, R cfende na Vida delle Rey cap.^.
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tinguir pela fua capacidade, e talento, as honrava,

e premiava de lòrte , que fe fez amar, e eftimar de
todos, efpecialmente do povo.

P9 No principio de feu reinado acontecerão
grandes defafocegos nafcidos da altivez dos Nobres,
que fahindo da brandura delRey D. Affonío, e dan-

do na integridade do filho, mal fabiaô viver em ta5

defconformes extremos , de que procederão conju-

rações contra elle
,
que feveramente punio , e com

grande exceflo no Duque de Bragança D. Fernan-
do II. mandando-o degollar na praqa de Évora em
II de Junho de 1485 , tragedia reputada horrivel,

como cfFcico da caula, cujas circuniiancias naô me-
rcciaô tanto rigor

,
(i) fendo na verdade o Duque

Cavalheiro, conforme o juizo de todos , merecedor
de melhor fortuna , como bem adverte o elcganiif-

fímo Marquez de Alegrete. {2)

100 Foy ElRey D. JoaÕ Principe de coração
intrépido, como o deu a conhecer em varias occa-
fióes j (3) de hum engenho muy vivo , c defcm-
baracado

,
que nunca fe deixou governar de outrem

,

parecendo-lhe que naÕ merecia chamarfeRey aquel-

le, cuja vontade pendia de arbitrio alheyo. Nunca
tardou em fazer n^ercês , e remunerar fervicos, e o
que havia de dar, o dava logo, e muitas vezes fem
Jho pedirem, trazendo occultamente hum livro com
os nomes das peíToas beneméritas. As mefmas dadi-

vas mandava dillribuir por outras pefloas de outros
Reinos, que lhes ferviaõ de promptas , e diligentes

efpias , ardid
, que lhe grangeou a fcicncia politica

de muitos negócios, e fegredos recônditos. (4)

loi Attendeo muito ao bem publico, e por
conta deita confervaqaõ desfez muitos abufos, e fez

com

[i] Zurit. Anal. liv. 20. cap. 4.4, Soafa Hiftor. Geneal. tom. f.liv.íi

cap 7. P.45"í" [2] Telles daSi v. dereb. geft Joano. II. pag.çi. SeJ itt

univ(rfum íflimantl J2ne fuií meliori facfo dignín. Q] Garcia de R"e-

iind. na vida defte Rey cap.fo 76. e 146. Far, Europ. Portug. tom.z;.

parc.3.cap,4. n.j8, [4] Reítnde cap. 167..
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cem que fc cvitaíTem as cafas de jogo, mandando
queimar hiima, onJe concorria mais gente, em cu-
ja acqaõ deixou aos vindouros hum exemplo mais
digno de fe imitar, que imitado, (i) Publicou tam-
bém leys, em que prohibia todo o exceíTo de ga-
las, c tudo o que podeíTe caufar dellruicaõ na fa-

zenda , e bons cofturaes de feu povo. Deu muitas

provas da verdade, com que amava aReligiaó Chri-
ftã : fez todo o exceflo , para que os Judeos, que
fe vieraõ refugiar em Portugal, fe reduziíTem á Fé
de Ghrifto, obrando a generofa acqaô de lhes man-
dar dar embarcaqôes para fe irem os que naõ qui-

zeraõ converterfe.

101 As fundações dos Templos faô também fuf-

ficiente prova da fua Religião. Elle deu principio

ii magnifica Igreja do Hofpital Real de Lisboa, c

lançou a primeira pedra nos alicerces do Morteiro

<3e Jefus de Setúbal, e deu nova Gafa às Commen-
dadeiras de Santos no Convento, onde hoje exiftem

em Lisboa, Difpoz que na fua Capella Real fe re-

zaíTem em Coro as Horas Canónicas, eftabelecen-

do rendas para iíTo, Afpirando à gloria de fama per-

durável, defcubrio com fuás frotas o Reino do Con-
go, e nellc fundou Igreja, onde febautizou o Rey
com feus filhos , e baftante parte do povo. Abrio
o caminho à navegação das índias Orientaes, € fo-

Jicitou defcubrir incanfavelmente por mar, e por

terra a cofta de Africa até aquelie tormentofo Ca-
bo , a que chamou de Boa Efperamja , pelas ^uc fc

abriaõ do dcfcubrimento da índia.

103 Ta5 grandes brados tinha dado a fama das

fuás acções , que alguns Principes eftrangeiros vie-

raõ a Portugal de propofito fomente para o vcrj

porque ícm duvida na liberalidade, na juíliqa , na

piedade , na gencrofidadc , e na Religião foy fin-

gu-

[i] Refcnáe cap. 109 Sá de Mirand. cart.». eft. jp. TeUcsdaSily.

dereb. geíl. Joann II. pag.jj.
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guIariíTimo , reóto, admirável, pompofo, e Catho-
lico, e affim acabou com a fama de Príncipe perfei-

to em if de Outubro de i^çf na Villa de. Alvor
com fufpcitas de lhe terem dado veneno. Viveo
quarenta annos , cinco mezes , e vinte e dous dias:

reinou quatorze annos , hum mez , e vinte e cinco

dias. Foy fepultado na Sé de Sylves, donde paíía-

dos quatro annos , ElRey D. Manoel lhe trasladou

feu corpo para o Convento da Batalha , onde íe

conferva incorrupto y final , que alguns pertendem
attribuir aos que faô predeftinados. (i)

D. Manoel y decimo quarto Rey.

ro4 T) Arece, como bem diíTe o noíTo Homero,
Jr (2.) que Deos tinha efcolhido a ElRey

D. Manoel para fer Monarca entre os de Portugal
o mais venturofo. Logo no feu nafcimcnto come-
cjou a experimentar o Cco propicio j porque achan-
do-fe na Villa de Alcochete fua máy a Infanta Do-
na Brites vencida das dores de parto , e com evi-

dente perigo, quafi mihgrofamente o deu à luz no
mefmo ponto , que lhe paíTava pela porta o Santif-

íímo Sacramento na ProciíTaó folemne do Corpo de
Deos

,
por cuja myfteriofa caufa fe lhe impoz o

nome de Manoel, c por cuja notável circunftancia.

de Fcfta, e ProciíTaó infere, e aflina judicioiamen-
le o Beneficiado Francifco Leitaó Ferreira, (3)
que o verdadeiro dia natalicio defte Monarca foy
no primeiro de Junho de 1469, porque a letra Do-
minical daquelle anno, que foy A ^ aíTim o infinua,

prova irrefragavel
,
que convence a contraria opi-

nião de todos os que collocaraõ efte feliz nafcimcn-
to no ultimo de Mayo do mefmo anno.

lof Era

[i] Garcia de Refendc cap. III. e 215. Dam. de Góes Chronic. deU
Rey D. Manoel p.i. cap.i. Fonfeca na Évora gloriofa p 97 . [2] dmi
nas Lufiad,cant.4,cft 66. [3] Lcit.Ferr. Notic. Chronolog. num.çoj.

&fcq(i.
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lof Era D, Manoel Duque de Beja, e de Ví-
feu, filho do Infante D. Fernando, e neto delRey
D. Duarte ; e com haver nafcido fem efperanca de
reinar, Tuccedeo no Reino depois de ver como pa-
ra confeguir eíla felicidade lhe hiaó fazendo lugar
com a morte algumas peíToas , a quem tocava a íuc-

ceíTaõ. Subio finalmente ao Throno em 2,7 de Ou-
tubro de í49f, eftando em Alcácer do Sal, donde
veyo logo a celebrar Cortes na Villa de Montemor
o Novo , dando principio ao governo mais feliz,

que vio o Reino com a reforma, que fez dos Mi-
niílros , e Oíiiciaes de Juftiqa , e boa arrecadação
da fazenda, (ij

io5 Como bom Catholico fe lembrou logo àz
obediência à Igreja , e affim defpedio para Roma
promptamente hum Embaixador

,
para dar noticia

ao Pontifíce da fua inveftidura do Reino de Portu-
gal, mandando também pedir ao mefmo Papa, que
era Alexandre VI. a impetra, para que os Cavallei-

ros das Ordens Militares podeífem cafar, como com
eíFeito lhes concedeo, (1) e com a mefma protec-
qaó augmentou a Ordem de Chrifto em gloria , e

renda.

107 Imitando o louvável exemplo dos Reys de
Caftella , mandou expulfar fora do feu Reino aos

Mouros, e Judeos, excepto os que fe quizeraõ con-
verter à Fé deChriíloj C3) e logo em Outubro do
anuo 1497 recebco por mulher a Senhora Dona Ifa-

fabel , viuva do noíTo Principe D. AíFonfo , filho

delRey D. Joaõ II. e ella filha dosRcys Catholicos

D. Fernando, c Dona Ifabel.

108 Se pertendeflemos narrar todas as acções

memoráveis deite Monarca , fariamos hum grande

volume i firva ao menos a expreíTaó deita impoíli-

bi-

[i] GoesChronic. delRey D. Manoel part.T.cap.9. fi] Idem ibid*

cap. 17. Fariatom.a.daEurop.Port. part. 4. c^p. i n. 10. Souf. Hiftor,

<jcn€alog.tom.3.p.i8/. [3J GoesChroaic.delRey D. Manoel part, i,

cap.i8.exo«
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bilidadc, fegundo a ligeireza do cftylo ,
que guar-

damos , para provar a fiia grandeza. O certo he ,

que na regência delRey D. Manoel foy o Reino de

Portugal elevado ao mayor grão do fcu efplendor.

Entaó feviraÕ quebrantadas as forqas dos Reys Afri-

canos j entaõ fe acabou de dcfcubrir a navegaqaõ da

índia Oriental, que ElRey D. Joaó II. havia pre-

meditado, fsndo o inclyco Heroe Vafco da Gama
o primeiro

,
que no anno de 1497 logrou a gloria

de abordar as prayas de Calecut , e incrouduzir o

commercio das fuás preciofas efpeciarias em Portu-

gal , naô obífcante a grande reíiftencia , e embara^

qo, que a iflo fizeraõ os Venezianos, (i)

lop Accrefcentou D. Manoel a feu Império
Haõ pequena parte da Ethyopia , Períia , índia,

dentro, c fora do rio Gangjs, o Braíil, e innume-
raveis Ilhas do Oceano até alli incógnitas. Sujeitou

muitos Reysj e eftando taó apartados por tanto ef-

paqo de mar, e terra, os fez tributários : outros fe

£zcraÕ confederados, e amigos. Venceo muitas ve-

zes na índia as armadas do Soldaõ de Babylonia, e

de outros poderoliffimos Reys Orientaes. Plantou a

Religião Chriílá na Ethyopia, índia, e outras par-

tes do mundo ainda naõ allumiadas com a luz do
Evangelho, favorecendo, e amparando aos conver-

tidos. Libertou o eftado Ecclefiaftico de tributos,

e pensões , e dos mefmos aliviou aos mais vaílallos,

dando novos toraes às terras, de que mandou for-

mar cinco livros
,
que fe confervaõ na Torre do

Tombo.
iio Para mayor augmento da fua felicidade fe

vio jurado Rey de Caftella em 2.8 de Abril de 145^8,

(2) cuja poííe, e titulo brevemente poíTuio pela in-

tcmpeítiva morte da Rainha Dona Ifabel fua elpo-

fa, herdeira daquelle Reino. Fundou Templos
,
que

Tom.I.Part.II. Tt po-

fi] Pufcndorf Introdua.àlaHiftoir. tom. I cap.j. [1] Far. EuropJ

Port. tom. a. part.4., cap.i. 0.13, Souf, Hiftor.Geaeal.tom. 3. p.aaó.
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podem competir com os melhores de Roma. (i)

Fez nadar em ouro o Reino, c quafi chover em
Portugal pérolas, c diamantes > em tal forma, que
fe chamou idade de ouro a em que reinou D. Ma-
noel, como bem moílra Manoel de Faria, (i) Agra-
decido aos continuados benefícios com que Deos
lhe dilatava o Império, quiz religiofamenie gratifi-

callos ao Senhor, mandando ao Papa Leaõ X. entaõ

reinante, offerecerlhc , e tributarlhe como a Vigá-
rio de Chriíto na terra, as primicias das riquezas da
índia , e Etiópia. Para iíTo difpoz huma Embaixa-
da, que a II de Marqo de 15*14 fez Triftaõ da Cu-
nha com tanta mageftade, pompa, e grandeza, que
nunca fe vio femelhante em Roma. (3) Em fim na^
houve profperidade, que elle naó abracafle, pare-

cendo fer difto aufpicio a grandeza dos braqos, que
tinha mayores que nenhum outro homem. Também
amparou as letras grandemente} (4) e cheyo de ta6

heróicas acqões fechou o gyro de feus dias aos 15
de Dezembro de ifii pelas nove horas da noite,
achando-fc em Lisboa nos Paços da Ribeira , tendo
de idade cincoenta edous annos, féis mezes, e dous
dias, dos quaes reinou vinte e féis annos, hum mez,
e dezoito dias. Jaz no Real Convento de Belém ex-

tra muros de Lisboa, que elle mandou edificar pa-
ra fcu jazigo.

Z). yoaÕ III. decimo quinto Rey.

Ill CUccedeo no Throno a ElRey D. Manoel
O feu filho D. Joaô IIL que havia nafcido

€m Lisboa a 6 de Junho de ifoi, dia memorável
pela horrível tempeftade

,
que houve no Reino de

tro-

[i] Góes part.4. cap.Sf. [z] Far.nocant i. das Lufiad. pag. iii.

[3] Defcrevcm eíla Embaixada largamente Damião <le Góes naChro-
nica delRey D. Manoel part. 3. dcfde o cap. ff. Oíor. de rcb. Eraman.
Ana. Hiftor. a ia de Fevcr. [4] Lcit, Fçrr.Notic. Chronol.
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trovões , rayos , e corifcos. (i) Foy acclamado a

ip de Dezembro de ifii , fazendofe o a6to à porta

do Convento de S. Domingos de Lisboa. Os prin-

cípios do feu reinado foraó tecidos com egrégias ac-

ções de piedade , clemência , e generofidade , ad-

quirindo-lhe eftas virtudes amor de (eus vaíTallos, e

aeftimaçaó de todos os Príncipes da Europa.
iii Foraó os feus primeiros cuidados profeguir

logo vivamente as conquiítas da Índia, em que os

Portuguezes obrara5 façanhas de eterna memoria,
c efte mayor proje6to lhe fez relaxar aos Mouros
de Africa quatro Praças principaes, Alcácer, Ar-
zila , C,afim , e Azamor , de que tanto fe lamenta
Manoel de Faria, (2) e a cujo confentiraento attri-

bue o mayor defacerto defte Rey , ou de (eus Con-
felheíros. Melhorou eíla acqaõ, impetrando do Pa-

pa Clemente VII. o venerável Tribunal da Inquiíi-

í^aó para efte Reino. Reformou muitas das Reli-

giões, que hiau defcahindo da fua primitiva obfer-

vancia. Admittio em Portugal a Religião denomi-
nada da Companhia de Jefus , e lhe inl^ituio em di-

verfas partes do Reino Collegios; devendo-fe a ef-

te Monarca a gloria da converfaõ da gentilidade em
taÕ continuados progreíTos na Afia, Africa, e Ame-
rica, que naquelles primeiros tempos fouberaõ plan-

tar com zelo aquelles Religiofos.

113 Defcubrindo ElRcy alguns inconvenientes

de haver na Corte eltudos públicos , removeo a Uni-
verfidade outra vez para Coimbra no anno de if54
conforme dizem huns, (3) e fegundo outros no de

if 37,(4) mandando vir a efte rclpeito, e com gran-

des dilpcndios os melhores Meftres de letras, que ha-

Tt ii via

[i] Góes na Chronic. delRey D.Manoel parr.i.cap.di. Far. oaEií-

rop.Port.tom.z part.4.cap.i. [2] Idem ibid. n.j. [5] Cabcd dePa-

tron.cap.47. Cunha HO Catai, dos Bifp. doPort. p.4)"i. Fr. Anton. da

Piirific. na 2. part. da Chron. liv.7 . tit. i . §. 3 . foi. a i f. Faria na Vida de

Camões, que vem 00 principio do Commcnto das Rimas, [4] Lei^

taó Fcrr. Notic. Chronol. n. u/o.
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via na Europa
, (i) de forte que reftabeleceo em

Coimbra a mais florente Academia das fciencias } e

extendendo-fe efte louvável affeóto para asConquif-
tas , mandou eftabelecer também na índia efcolas

para as artes , e fciencias. (i)

114 Por fua inílancia fe erigiraS no Reino os

três Bifpados de Leiria, Portalegre, e Miranda, e
outros nas Conquiftas> c levantando cm Metropoli-
tana a Igreja Cathedral de Évora, reedificou ofum-
ptuofo aqueduiSlo deita Cidade, que fe hia arruinan-
do. Contmuou o edifício Régio de Belcm , e fez

outros de novo em publica utilidade, como foy a

Alfandega, as Terccnas , os Armazéns , e a Torre
do Tombo. (3) Para a boa adminiítraçaõ da Juíti-
ca inftituio o Tribunal da Mefa da Confciencia, e
Ordens , e para os mais Tribunaes teve o dom de
faber efcolher Miniftros proporcionados. Amou
muito a paz, e por iílo dizia, que mais perdia no que

fe gajiava na guerra , do que lucrava com o que alcan-

çava na vitoria. Finalmente aíTim nas coufas da paz,
como nas da guerra foy ElRey D. Joaõ Principe
admirável, nalcido para beneficio dos homens, am-
paro dos humildes, e eftranhos, verdadeiro confer-

vador do culto Divino, e propugnaculo da Reli-
gião Catholica. Morreo em Lisboa aos 11 de Ju-
nho de iff7, e aos cincoenta e cinco annos, e cin-

co dias da fua idade , e de governo trinta e cinco
annos, cfeis mezes. Taz no Convento de Belém jun-

to de feu grande Pay. Foraõ muitas as lagrimas,
que o povo derramou na fua morte, a qual foy tida

por termo, que o Ceo punha às felicidades do Rei-
no.

Z).

[i] Bento Pereir. de Academ.n. 1 1 1, Maced. nas Flor. deHefpanh,
cap.g.excel.y. [i] BoíTiuide Sign.Ecclcf. tom.i. liv.f .cap.j . [jj Fa-

ria allegad.QaE.uop. Port.SouíaHiílor. Gencalog.tom.j.p.+SS.
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D. Sebajliaõ^ decimo [exto Rey.

iif T?^y KlR.ey D. Sebaíliaõ filho do Princi-

X^ pe D Joaõ, e da Princeza Dona Jo;;nna,

c neto delRey D. Joaó 1 II. Nafceo cm Lisboa pof-

thumo a 2,0 de Janeiro de if44, e dahi a três an-

J!os, morrendo feu Avô, ficou herdando o Cecro,
mas fujeito à tutoria da prudenúffima Rainha Do-
na Catharina, e aos preceitos de Teu Ayo D. Aleixo
de Menezes, e dos do Padre Luiz Gonçalves da Ca-
mera, ambos Fidalgos illultres, os quacs em toda a

fua educaqaõ lhe inlpiraraõ o amor da juftiqa, e o
zelo da Religião Chrillã.

ii5 Como os efpiritos defte Principe eraõ ge-
nerofos, e cheyos de hum grande, e admirável de-
fejo de aquirir gloria , começou logo a idear cm-
prezas verdadeiramente temerárias para a lua idade i

de forte, que chegando aos quatorze annos, íe re-

folveo tomar poíTe do governo em 20 de Jarujiro de
ifííS, e entaõ dando fe todo aoafpero exercício das

armas, e da caqa , fazia brio de fe moítrar intrépi-

do, e deítcmido em todas as occalióes. Qiiando os

ventos , e as ondas andavaó mais irados , entaõ fa-

hia fora da barra a lutar com a tcmpellade j c em
fim as fuás acções eraõ todas imagens de feu preci-

pício, como bem diz Manoel de Faria, (i;

117 Tanto confiava em feu valor, que tinha

para íi j3odia conquiítar tcdo o mundo } e como
fempre fahia bem dos perigos, em que fe mctiia, fe

lhe augmentavaó cada vez mais os defejc s de prin-
cipiar pela conquifta de Africa. Efte fanto intento

trouxe quali do berço , e para o executar íe diri-

giaõ os feus cuidados, e penfamentos, que aíTopra-

dos com a lifonja dos que fe queriaõ conformar
com o feu fogofo génio, mais lhe accendiaõ no pei-

to

[ij Faria na Europ. Port. rom. j. part. i. cap.i. n.8. Veiafe tam^
bqn o Anuo Hiílorico a 4 de Agoílo.
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to deliberações temerárias. Praticou-as
,

paíTando

primeiramente no anno de if74 a difcorrer pelas

terras de Tangere , c Ceuta, onde fazendo diffe-

rentes correrias , e efcaramuqas , aíTuftou os bárba-

ros , mas vio a difficuldade , a cjue a íua ambiqaõ
afpirava.

iiS Todavia fuccedendo defpojar Muley Ma-
luco dos Reinos de Marrocos , e Fez a feu fobrinho

Muley Hamet , efte fe veyo valer do noflb Rey,
offerecendo Tua peíToa , e os que o feguiaõ. Prepa-

rou -fe D. Sebaftiaó para foccorrer a Hamet, e atro-

pelJando todos os confelhos prudentes ,
que lhe

difluadiaó eíH perigofa , e incauta jornada , fahio

do porto de Lisboa em 24 de Junho de ifyS, an-

no, e dia taõ infauftos para Portugal, (i) Compu-
nha-fe o exercito delRcy de dezoito mil homens,
dos quaes eraô três mil Caftelhanos , três mil Ale-

mães, novecentos Italianos, e os mais Portuguezes,

gente a mais luzida, e lurtrofa, que havia no Rei-

no, mas fem exercício militar.

I ip Chegou a Arzila, e logo achou aqui na mof-
tra

,
que mandou paíTar , diminutos os Regimen-

tos, que naõ paíTavaô de doze mil homens. Coní-

tava porém o exercito inimigo de cento e cincoen-

ta mil, a mayor parte de cavallo, de cujo fatal nu-

mero oppiimiúos os noílos ficarão vencidos a cinco

de Agofto do mefmo anno de ifjS, dia de NoíTa

Senhora das Neves, eclipfando-fe nefta infeliz , e

laftimofa batalha toda a gloria, e luítre Portuguez

nos campos de Alcacere , os quaes ficarão memorá-
veis pelos três Reys

,
que alli morrerão. Bem he

verdade que ninguém verifica ter viíto morrer na

batalha a ElRey D. Sebaftiaó , nem depois com
certeza o tornarão a ver, donde tomaraÕ alguns mo-
tivo para efperar por elle, delirio, que com teirao-

fa

[i] Fdr. Europ. Port tom. 3. part. i.cap. r.n. 39. Soiifa í-Iiftor. Ge-

nealog.to^l.3.p. 591. LimaSucceíT.dePort.cap.jo. AnnoHiftor.azj

dejunh»
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fa tradição permaneceo baítante tempo, pcrtendcn-
do os feus fcquazes em taõ fananca efperanca fazer

verdadeiramente crer, que eíle lamentável Monarca
foffe entre os homens outra ave Fénix, da qual di-

zem que exifte,mas ninguém a vio. Monf. de la Cle-
de aflcnta, (i) que ElRey naó morrera no confljfto

de Alcacerc, mas fim no Caltello de ScUi Lucar de
Barrameda , opinião

, que os noflbs Elcritores naõ
admittem.

110 A noticia defta fatalidade trouxe a Portu-
gal grande confufaô , porque depois delia naõ fe

via, nem ouvia em todos mais que lagrimas, e im-
paciência pela perda geral de hum Reino fem fuc-

ceíTaõ, e de hum Rey cxtinóto na flor da fua idade,

e com elle a flor da Nobreza, vindo-fe a concluir
todo efte cataftrofe com as exéquias

, que fe cele-

brarão com a poffivel expreíTaó de fentimento , até

que paflados quatro annos chegou a Lisboa , man-
dado pelo Xarife, o corpo, que diziaõ fer delRey
D. Sebaftiaó , c fe mandou fepultar no Convento
de Belém , onde jaz todavia com a incerteza, que
indica a infcnpçaó do fcu epitáfio, (1) o qual diz

aiTim :

Conditur hoc tumulo
, fi vera eji fama , Sebafius ,

^^em tulit in Lybicis mors properata plagis.

Nec dicas falli Regem qui vhere credit
,

Pro lege extingo mors q^uafi viía fuit.

D. Henrique^ decimo fetimo Rey.

121 nnAnto que a trifte nova da perda deIRcy
I D. Sebaftiaó chegou a Portugal, elege-

rão , e acclamaraõ os Três Eftados do Reino ao
Cardeal D. Henrique, filho delRey D. Manoel,

que

[i] Clede tom. f. pag 496. [1] Soiifa Hiftor. Genealog. tom. 5.

pagf9+. AanoHiílor, af deAgofto num. 2.
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que entaõ fe achava na avançada idade de feíTenta

e íeis annos, contados defde 31 de Janeiro de ifii
em que nafceo. Era clle ornado de e>ícelientes do-

tes, e vircudes, muy pio, e temente aDcos, e em
tudo moílrou quanro era capaciíTimo para o Bácu-
lo , e para o Cetro. Amou as fciencias, amparou a

orfandade , foccorrco a pobreza, confundio as he-

reíias, reílaurou Templos, e em fim foy Paííor, c

Rcy fem embaraçar com as deículpas de Monarca
os empregos de Sacerdote, (i)

122, Acclamado porém a 28 de Agoílo de if78
por legitimo Rey , e fucceíior de Portugal, cuidou
logo no rcfgate dos Fidalga.?, e mais gente, que fi-

carão cativos na fatal batalha de Alcacerc, em que
difpendeo muito dinheiro j porém como os acha-

ques, e a idade já decrépita lhe diminuiaõ as forcas

actenuadas , e comprimidas também pelas negocia-

ções , e governo de huma Monarquia decadente

pela falta de fucceíTaô , muitos Príncipes da Euro-
pa eílavaõ attentos naõ fó ao fim, que por inllantes

eíperavaÔ haver no Reino, mas como fe Portugal

fora herança , que a todos lhes pertenceíTe.

123 Eraô osoppofiiores cinco dcfcendentes dcl-

Rey D. Manoel
,

que pcrtendiaô herdar o Reino
por linha tranfverfal , além de outros pertendentes,

que todos fizeraõ fua oppofiçaó, como foy a Rai-

nlia de Franca Dona Catharina
,

por allcgar que
defcendia delRey de Portugal D. Affonfo llí. e de

Dona Matilde fua primeira mulher, mas foy exclu-

fa fua pertençaô por improvável. Também a Sé

Apoflolica periendia que foíTe huma Coroa o efpo-

lio de hum Capello vago , mas naõ fe fez cafo da

per-tençaõ do Pontifíce, porque na prefente oppofi-

caõ fó fe tratava dos defcendentes delRey D. Ma-
noel, como fe vê na Taboa feguinte.

EI-

[i] Damião de Góes 3 part. da Chronk. delRey D. Manoelcap. 17,

Barbof. nos Faft. da LuHt. a 3 1 de Janeiro §. /,
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EIRcy
D.Ma-
noel

entre

outros

filhos

teve

A Infanta Do-
na Ifabel Impe-
ratriz, que ca-

fou com Carlos

V. Imperador,
e teve a

A Infanta Do-
na Brites ,

que^

cafou com D.
Carlos Duqucj
de Saboya , e

teve a

O Infante D.'

Luiz Duque de

Béjanaõ cafou,

(

mas de Violan-

te Gomes, cha-l

madaaP^//V(í«í?,

teve a

O Infante D.
Duarte Duque
de Guimarães
cafou com Do-
na Ifabel filha

de D. Jayme
Duque de Bra-

gança, e teve a

Filippc II.

Rey deCaf-
tella I. per-

tendente.

Manoel Fi-

lisbertoDu-

que de Sa-
boya,ePrin-

cipe de Pie-

mõtez,. per-

tendence.

D. António
Prior doCra-
to , 3. per-

tendente.

D. Maria, q Rainucio
cafou como^ Principede
Principe de>Parma, e4.

Parma , de \ pertenden-

quem teve a te.

D.Catharina que cafou com
D. Joaó Duque de Bragan-

ça f. pertendente.

TomJ.PartJI. U« Oca,
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Deftes foy excluido o Prior do Crato por illegiti-

mo, o Duque de Saboya por eílrangeiro, o Prínci-

pe de Parma por falta de reprefentacaõ
,

j^ois já era

bifneto, e também porque lua May , caiando fora

do Reino, perdeo o direito
,
que a elle podia ter,

como fe moftra das Corres de Lamego -, de forte

que ló ElRey Filippe, e a Senhora Dona Cathari-
na , como ellavaó em igual gráo , tinhaó jus para

a pertenqaó, e mayor a Senhora Dona Catharina.

12,4 Naõ queria ElRey D. Henrique decidir

eíle ponto , e aíTim nomeou em Cortes Juizes para

a decifaõ delle, e cinco Governadores para fenten-

ciarem a quem verdadeiramente tocava o Reino > e

depois pafiando-fe para Almeirim por caula da pef-

te, que já lavrava em Lisboa, veyo a falecer em
30 de Janeiro de ifSo com feíTenta e oito annos de
idade, e dezafete mezes de governo. Houve hum
grande eclipfc da Lua na mefma noite, cm que ef-

pirou, e hum geral fentimento, porque todos via6

com aquella morte o Reino também eclipfado. De
Almeirim foy conduzido feu corpo para Belém ,

onde agora jaz em nobre fepultura, que lhe man-
dou fazer o Senhor Rey D. Pedro IL no anno de
1681 , e por caufa da trasladação foy vifto , e

achado feu corpo inteiro, depois de terem paíTado

cento e dous annos, por cujo íinal he crivei elleja

gozando da Bemaventurança.

I2f Com a morte delRey D. Henrique come-
çarão os cinco Governadores a ufar do Cetro j mas
taõ defunidos , temerofos , e abalados , que cada
hum feguia o partido dos oppofitores, a que a pro-

penfaô o inclinava, ou talvez o attraótivo do inte-

reíTe, Muito mais ficarão perplexos, quando viraó

que ElRey D. Henrique no feu teftamcnto naô at-

icndera mais que às coufas da fua alma , deixando
as do Reino ao arbítrio dos Juizes.

1 26 O Prior do Crato , ainda que eftava ex-

cluído 5 tornou a fomentar a fua pertenqaó 5 e ad-

qui"
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quirindo algum fcquico de gente popular, efta o
acclamou Rey em Sanearem a 24 de Junho de i f80

,

(i) e logo paílando-fe a Lisboa , íoltou os prezos

do Limoeiro , apofentou-fe nos Paqos da Ribeira,

começou a paflar Provisões, mandar bater moeda,
c finalmente a intitularfe Rey , Teguindo a fua fac-

qaó algumas Viilas do Reino.

127 Sabendo ElRey D. Filippe de CafteUa as

operaques , que em Lisboa executava o Prior do
Crato, deípedio hum fuíiiciente corpo de exercito

de mais de vinte mil homens , (2) e dous mil gaf-

tadores, commandados pelo grande General o Du-
que de Alvaj e chegando a Setúbal fem reíiftencia

alguma , fez tranfito a Lisboa , onde alojou fuás

tropas junto da ponte de Alcântara. No dia feguin-

te, que fe contavaõ 16 de Agoílo de ifSo, pelas

dez horas da manhã atacou D. António , Prior do
Crato , ao exercito Caítelhanoj porém eíle desba-

ratou os efquadrões Portuguezes, (3) e D. António
fe poz em falvo

,
paflando ao depois varia íorcuna

até vir a morrer em Pariz no anno de ifPf.
128 Pacificada algum tanto a fúria dos vence-

dores , que naõ fez pequeno damno aos arrabaldes

de Lisboa , os Governadores delia entregarão as

chaves ao Duque , o qual mandou logo prefidiar o

Caftello com três mil Caftelhanos, e muita artelha-

ria, e a Nobreza do Reino foy à fua preíença dar

obediência ao novo Rey introduzido , que à forca

de armas , invadindo o Reino , decidio o litigio a

feu favor, fem efperar pelo acordaó dosjurifcon-

fultos contra todo o Direito, eboa confciencia. (4)

Uu ii D.

[i] Far. F.iirop.Portiig. tom.j.part. i.cap.5 n. lo. SoufaHiftor, Ge-
neal.tom 3. pag. 376. Torres de Lima nosSuccefibs de Portug. part 1.

cap.33. [^] Herrer. liv.j.Ç.fz. dii que eraó cem mil homens. [3] Fr,

Man. Hom. na Difpofiçaô das Arm. Caftelban. csp 3. [3] Bon?cin,

tom.i.deReftitut. difp i, quaeft. ult. feél. i pur£t. iiltim.§. 1. Sá vcrb,

Bp// I/w n.8. Suar. de Charit.difp. 13 de Bcllofeét. 6.11.4, f 6c é. Vafq.

ini a. difp. (Í4,. cap, 3 , Molin.dcjuílit.tom. i.trad.2. difp.103. n. i.
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D. FiUppe 11. IH. e IV. de Cajlella , e em Portugal

Reys decimo oitavo , decimo nono , e vigeftmo

intrufos,

119 T^ EclaradoRey de Portugal D. Filippe 11.

l_Jf nas Cortes, que fe celebrarão em Tho-
mar a ip de Abril de ifSi , caminhou para Lisboa,
onde fez huma publica entrada com o mayor appa-
rato 5 e grandeza

,
que até alli fe tinha viílo, (i)

Comeqou a tratar os Fortuguezes com muirit affa-

bilidade, e induílria, fazendo-lhe varias mercês, e

augmentando os privilégios do Reino , com a qual

politica temperou os defgoílos paíTados. Defta lor-

te fazia parecer mais fuave aos Portuguezes aquel-

la violenta fujeiqaõ , e elles vendo que fe diminaiaô
as efperancas de recobrar a antiga liberdade , cui-

davaõ muito em merecer a graça delRey Filippe,

o qual tornando para Caítella , e deixando por fub-

ítituto a feu filho o Sereniílimo Cardeal Alberto,
Archiduque de Auftria, morreo a i 5 de Setembro
de ifp8 no Convento do Efcurial ,

que elle havia

fundado , e onde jaz em foberbo maufoleo , tendo
vivido fetenta e hum annos, governado em Portu-
gal dezoito, e quarenta e três em toda a Hefpanha.

130 Succedeo no Throno feu filho D. Filippe

III. e para nós II. que havia nafcido cm Madrid a

34 de Abril de ifjS , e agora contava já vinte an-

nos de idade. No feu governo deixou facilmente

penetrar quaes eraõ os feus defigniosi e naó eraõ
elles outros mais que reduzir os Portuguezes a hu-
ma tâô débil fortuna, que nunca podeífem ter for-

ças para facudir o dominio Caflelhano , conforme
as normas, que lhe deixara feu pay. Naó pode po-

rém confeguir tudo o que intentava
, porque lho

embaraçou a morte, que lhe fobreveyo em Madrid
no

fi] Faria Europa Portug.tom.j.part.i.cap.i.n.ifi AnnoHiftoric;

029 de Junho,
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no ultimo de Marqo de 162.1 com quarenta c dous
nnnos de idade, e vinte e dous e meyo de reinado.

Jaz no Convento do Efcurial.

131 D. Filjppe IV. foy filho do antecedente ,

c nafceo a 8 de Abril de i(5of. Poucos dias depois

(ia morte de feu pay começou a governar com gran-

des annuncios de felicidades , mas para Portugal

com muy poucas j
porque naõ cefTando de quebran-

tar as promcíTas, e juramento, que feu Avô tinha

feito de confervar eíle Reino em fcus antigos foros,

e privilégios , todo o leu ponto foy abatei!'^, ani-

quilallo, e obrar tudo em noíTb prejuízo. Naô ef-

capou artificio algum em ordem a confumir o Rei-
no

, que deixaílem os fcus Minillros, e Ccníelhei-

ros de lhe apontar para noíTa ruina. A melma ex-

perimentou a índia, e as mais Conquiílas, que tan-

to noscuftaraó a ganhar. DilatadilTima feria a nar-

ração deitas defordens , fe pertendcflemos renovar

delias a memoria : naõ faltaó Efcritores, que as re-

ferem, (i)

131 Impaciente já todo o Reino com ri''nta vc-

xaqaó , e defejof-^s todos da commum liberdade da

pátria , começarão a pôr os olhos no SerenilTimo

Duque VIII. de Bragança D. Joa5 , no qual con-
corriaó razaô, e juftiqa para o acclamarem Rey, e
Senhor verdadeiro do Reino naõ fó pelo direito,

que o acompanhava de fua Avó a Senhora Dona Ca-
tharina , filha herdeira do Infante D. Duarte , a

qual havia de preceder a todos os oppofítores da
Coroa, porque reprcfeniava a feu Pay, que fe vi-

vera, havia de fcr Rey, (2) mas também por fer o
Serenifíimo Duque natural do Reino , e o mayor

Se-

[i] Faria Europ. Port Joaó Pinto Ribeiro naUfurpiçaó dePortiig,

Joaõ Bapt.Morelli naReftituiçió dePortug part. i. MiceJ. Lcfit, libe-

rar. D. Fr3ncifcoM.'n.Ecopoliric. O AuthordaArte defiirtar cap. 17,
que f :pponho be Joaó Pinto Ribeiro, e outros ir.Litos. [i] Velafco
aa Jufta Acciatnaç part 2 pund, 1. §. i. Joaó S-lgad. no Marte Port.

certam.2. art.j. Portug.reftaurad.Iiv.i.
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Senhor delle , a quem por fuás qualidades verdadei-

ramente Reaes tocava protcgello, amparallo , c li-

bertallo das opprefsões
,
que padecia.

153 Por eíles , c outros muitos fundamentos,
perfuadidos os Portuguezes quanto lhe era útil aca-

barem jú com raõ pezado jugo, determinarão ajul-

tar o modo mais conveniente para negocio taô ár-

duo. Achava-fe prefidindo no governo de Portugal

a Duqueza de Mantua Margarida deSaboya, prima
delRey Filippe IV. delde o anno de i65f , em que
paflbu a fazer aíTiílencia em Lisboa : tinha por Secre-

tario de Eftado a Miguel de V^afconcellos, aborre-

cido do Reino por fobcrbo , defcomedido, e ambi-
ciofo

,
que com induftriofa independência minillra-

va os negócios de Portugal, e a quem muito favo-

recia a Princeza Margarida, e o primeiro Minillro

de Hefpanha o memorável Conde Duque, (i) anir

bos intereíTados na agencia de Vafconcellos ,
que

lhes fervia como de canal, por onde feenchiaõ con-

tinuamente os feus infaciavcis cofres do perennc cur-

fo de dinheiro extrahido dafubílancia do cabedal do
Reino , c de tributos exorbitantes.

134 Eíta oppreíTaô , e violência dos Miniftros

acabou de exafperar mais a todos os Portuguezes >

até que efcolhendo o dia de Sabbado primeiro de

Dezembro do anno 1640 para aquella gloriofa em-
preza , depois de varias conferencias, que entre íi

tiveraó 05 Fidalgos amantes , e zelofos da pátria,

(2) convidando também a outros com todo o fegre-

do , fe acharão no terreiro do Paqo fem fazerem ru-

mor, e afTim que dcraõ nove horas accommetteo
cada hum aquelle poíto

, que Ic lhe deftinou por ia-

ter-

[i] D. Francifc. Mm. Epanafor. i. pag;. 21. 42. 74. O Abbade de

Vertot nas llevolutions dePortugal pag. niihi82. [z] OPadreAnton.
dosRcys in Epift. ad Jamet. Nota iiy. traz hum Catalogo dos Fidal-

gos confederados para a acclamaçaó delRey D. Joaó IV. e faó mais
dos quarenta

,
que refere o tomo i.do Portug. Reílaurad. pag.98. Sou-

la Hiílor.Geaealog. tom. 7,
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tcrpreza. Tudo o que fehavia premeditado, a pezar
de todos os incidentes

,
que Tc airopellaraó , Te poz

em execução no dia predito com tanta felicidade, e

maravilha, que dentro em três horas le vio na Ci-
dade de Lisboa morto Miguel de Vafconcellos, de-

porto Filippe IV., acclamado o SercniíTimo Duque
de Bragança D. Joaõ por legitimo Senhor do Rei-
no de Portugal, que no efpaqo de feíícnta annos gé-
meo debaixo da fujciqaõ de Príncipes ellrangeiros,

aonde o tinha levado a Providencia.

D. yoaÕ IF. vige/tmo primeiro Rey.

I3f ^"^Onfeguida prodigiofamente a faudofa li-

V_^ berdade do Reino, ereílituido com tan-

ta gloria, e juftiça o Cetro da Monarquia Portu-
gueza ao Senhor Rey D. Joaõ IV. o qual havia
nalcido em Villa Viçofa a ip de Marco de 1604, e
cafado com a Senhora Dona Luiza Francifca de Guí^
maõ em iz de Janeiro de 1633, ^^ expedirão divcr-

fos avifos para os Lugares Ultramarinos da noíTa

Coroa, para reconhecerem, e acclamarcm o mefmo
Soberano Rey •, e foy efta noticia recebida com
tanto gofto , como fe experimentou na prompta
obediência da vaflâUagem , e nos vivas , e feitas,

com que expreíTaraó todos a ertimacaõ daquella fe-

licidade , (i) lendo para admirar completarfe efte

reconhecimento dentro de quinze dias por todo o
Reino fem guerra , fern armas , Tem violência, ef-

tando todas as Praças governadas, e preíidiadas por
Minirtros, e foldados Caftelhanos. O certo he que
foy obra da maô do Altiflimo. (i)

I 56 Logo que o novo Rey chegou de Villa Vi-
çofa a Lisboa , e difpoz as expedições

, que temos
dito, determinou dia para a fua coroaqaõ, que foy

em

[i] Almeid. Rcftaur. prodigiofa part. 2. cap. 10, [ij Hac mutatlê

dtxteu Excelfi ejl. Pfalin,7(5. verf. 11.
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cm rf de Dezembro , a qual fe celebrou com toda
a pompa, e alegria do povo. Depois paíTou prom-
ptamente a cuioar nos negócios interiores do Rei-
no : nomeou Miniílros para os Tribunaes : Gene-
raes, e Cabos para as Provincias. Eítava o Reino
deítituido de forcas , fem armas , fem gente com
exercício militar, lem náos, e fem dinheiro para

fe poder defender , e illo foy motivo para fe def-

çuidarem tanto em CaítelJa , confiderando feus Mi-
niílros fer impoíTivel podermos refiftirlhe na con-
juntura débil , em que eliavamos j e afilm diíTeraõ

aElRey Filippe, que naõ era neceílario fazer guer-
ra oífenfiva a Portugal

, porque com duas mãos
de papel firmadas por S. Mageíiade fe reduziria ou-
tra vez brevemente o Reino à fua obediência, (i)

157 Elfe myíteriofo defcuidofo foy caufa da

noíTa prevenção, e fundamental feguranca, dando-
ncs tempo para mandarmos vir armas do Norte,
fortificar Praças, e fazer confederação com Franqa,
Inglaterra, Hollanda, Suécia, e Dinamarca

, que
todos nos ajudarão com gente , dinheiro , muni-
ções , e náos de tal forma

,
que quando os Cafte-

Ihanos quizeraó accommetternos por Olivença, fo-

raõ bem rechaçados, experimentando a mefma ad-

verfa fortuna em todos os choques, e batalhas, que
tiveraõ com os noflos exércitos, ficando mais me-
morável a de Montijo, que no anno de 1644 co"~

feguio com tanta gloria Portugueza o intrépido Ma-
thias de Albuquerque 5 e deíla forte confeguimos

outras muitas vitorias em grande credito da Naqaõ
por todas as Provincias do Reino.

138 Naõ caufava pequena inveja a Caflella ef-

te feliz progreíTo das noíías armas j e vendo que à

forca delias naõ podia tomar vingança da nofla li-

berdade, maquinou a da aleivoíia , e aftucia , fian-

do mais do ouro , que do ferro 5 e corrompendo
com

[1 j Morelli na Reílituiç, de Portug. pag,ii4,
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com elle algumas peíToas fiias affcítas com efperan-

ças de mayores augmentos , fe conjurarão contra.

ElRey D.Joaói porém defcubrindo-fe, foraõ pre-

20S, fentenciados , e degolados (i) a 29 de Agofto
de 1(^41 em publico cadafalfo na praça do Rocio
de Lisboa. Eraõ elles o Marquez de Villa Real, o
Duque de Caminha, o Conde de Armamar , e D.
Agoítinho Manoel de V^afconcellos j fendo o prin-

cipal motor defta conjuraqaó o Arcebifpo de Bra-

ga D. Sebaftiaõ de Matos ,
que fe mandou meter

em fegura cuftodia. Em todos eftes movimentos fc

vio o particular auxilio de Deos, com que fempre
livrou a ElRey D. Joaõ da iniquidade de feus ini-

migos, que intentarão tirarlhe a vida por meyo do
perverfo Domingos Leite, o qual fendo convidado

a executar aquelle enorme deliélo por quatrocentos

efcudos, foy também dcfcuberto , e caítigado co-

mo merecia a grandeza da fua culpa.

139 Continuando ElRey o feu governo com
tanta felicidade, e defvelo, eftabeleceo leys utiliíTi-

mas para a fua confervacaõ , erigio novos Tribu-
naes , o Concelho de Guerra, o da Junta dos Três
Eftados, o do Confelho Ultramarino, c o da Junta
do Commercio. Foy muito devoto do Myllerio da
Conceição da Senhora, e aíTim a tomou por Prote-

étora do Reino em Cortes do anno de i64(), fazen-

do-o tributário em cincocnta cruzados cada anno,

(2) e em if de Março do próprio anno jurou , e

declarou authenticamente a immaculada Conceição
da Virgem Maria Senhora noíTa , fazendo com que
feus vaflallos fizeíTem o mefmo , mandando intimar

às Univerfidadcs do Reino ,
que todos os eftudan-

tes, quando tomaíTem qualquer gráo, juraíTem de-

fender o tal Myfterio. (5)

Tom.LPart.IL Xx 140 Fi-

[1] D. Franc. Manoel noManifefto dePortu^. Soufa Hiftor. Genea-
log. tom.y.p.iói. Vieir. Hiftor. do futuro pag.94. & feqq. Portug. Ref-
taur, tom.z. Evor. glor.p. 166, Ann. Hiftor. s 19 de Agofto. [i] Mo-
nai^. Lufit. part 6.IÍV.19. cap.a3. [3] Souf.íiift.Gieneal,toiD7.p.2o4.
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140 Finalmente achando-fe em Lisboa , e op'

primido com huma moleíla fuppreflaô , fechou o

circulo de feus dias em huma fegunda feira 6 de

Novembro de i6f6 na idade de cincoenta e dous

annos, fete mezes , e dezoito dias, e de reinado de-

zafeis annos , menos vinte e quatro dias. Jaz no Con-
vento de S. Vicente de Fora.

D. Ãffonfo VI. vigeftmo fegundo Rey.

141 'T^ Eria o Principe D. Afíonfo treze annos

JL de idade, contados defde 2,1 de Agoílo

de KS43 9 ^"^ ^^^ nafceo, até if de Novembro de

i6f6^ quando fubio ao Throno , e foy acclamado

Rey pela morte de feu gloriofo Pay -, mas em razaô

da fua menoridade ficou fujeito à tutoria da Rai-

nha fua Mãy , a quem ElRey feu marido tinha dei-

xado por tutora , e Governadora do Reino , que

com tanta prudência, e defvclo exercitou i porém
paílados féis annos, 313 de Junho de ií)<5i, contan-

do ElRey dezanove annos deidade, tomou poíTc do
governo com a formalidade coftumada. (i)

141 Antes de ElRey tomar pofle do governo a

tinhaô já tomado da fua vontade o Conde de Atou-

guia , Sebaftiaõ Cefar de Menezes , e o Conde de

Caftello- Melhor , defcanqando nefte ultimo o pezo

dos negócios da Monarquia, e a cuja difpofiqaõ fe

vio luzir em profperos fucceflos a fortuna delRey

com as vitorias das noíTas armas •, porque fazendo

Caílella pazes comFranqi, e unindo em vários cor-

pos de exercito os bellicofos efpiritos dos alliados,

cercou todas as noíTas Provincias com hum eílron-

dofo poder , mas fempre ficou Portugal triunfante.

AíTirn fe vio nas celebres batalhas do Amexial , do

Canal ^ e de Montes claros , em que os noífos Gene-

racs acreditarão o feu valor, c fciencia militar.

145 Naó
————
[ij Citâftrofe dePjrtug. pag.77.
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145 Naõ correfpondiaó as felicidades da guerra

ao governo politico da Corte, porque ElRey def-

de a idade de trcsannos, padecendo hum acciden-

te de paralyfia, que lhe deixou árida toda a parte

direita do corpo, o mefmo defeito padecia naquel-

líi pirte interior da cabcqa : daqui fe originarão vá-

rios exceíTos , e defordcns, com que defgoftou mui-

to fua Mãy prudentiíTima, e atodo o Reino j e co-

mo o principal motor delias indignas acqões era

hum António Conti
,

pefloa humilde, mas muito

de feu agrado, que lhe infpirava perniciolbs confe-

Ihos, de algum modo fe lhe fez applacar os exercí-

cios efcandaloíos cora o degredo de Conti para a

Bahia.

144 Determínou-fe o cafamento delRey com a

Princeza Maria Francifca Ifabel deSaboya, a qual

chegou a Lisboa em i de Agoílo de i6<5(5, e naó

fe paíTando muito tempo ,
que experimentando a

Rainha a incapacidade delRey para as obrigaqóes

do thalamo, e que muitas vezes lhe taltavaó aos ret-

peitos de Rainha, refolveo recolhcrfe no Moíleiro

da Efperanqa a i de Novembro de 1667 , e de lá

comeqou a tratar a nuUidade do matrimonio. Lo-
go que fe comeqou o litigio , fe teve por certa a

fentenca da feparaqaõ-, e com eíle fundamento os

zelofos da fucceíTaó Real propozeraó ao SereniíTi-

mo Infante D. Pedro devia cafar com a Rainha pe-

las raxões forqofas
,
que allegaraõ

,
(i) e que para

evitar mayores damnos na iVlonarquia avocaíTe a fi

o governo.

i4f AíTim feconfeguio, porque ElRey D. Af«

fonfo dimittindo o regimen, ficando confervando a

mageílade na pcffoa , mas naó no exercicio , foy

recluío em hum quarto do Paqo a 25 de Novembro
de 1667, e o Infante D. Pedro foy jurado Principe

Regente, e herdeiro da Coroa nas Cortes de 17 de

Xx ii Ja-

[i] Gataílrofe dcPort, pag. 2if,
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Janeiro de i658. PaíTaraó depois a ElRey D. Af-
fonfo para o Caítello da Ilha Terceira, onde efte-

ve féis annos, no fim dos quaes veyo para os Paqos

de Cintra, onde faleceo a ii de Setembro de 1683,
e jaz no Convento de Belém, (i)

D. Pedro II. vigejimo terceiro Rey,

í4<í Tj M quanto ElRey D. AíFonío foy vivo,
i^^ naõ quiz o SereniíTimo Principe D. Pe-

dro fcu irma5 outro titulo, que ode Regente do
Reino, cujo encargo tomou pelos repetidos rogos

de feus vaíTallos i mas tanto que faleceo D. AfFon-

fo, foy conhecido pelo foberano titulo de Rey D.
Pedro II. Havia nafcido em Lisboa a 16 de Abril

de 1(548 , e fe achava já na idade de trinta e cinco

annos ao tempo da morte de feu irmaó. Como a

nuUidade do matrimonio entre ElRey D. Affonío,

c a Rainha Dona Maria Francifca de Saboya foy

julgada, e em virtude da fentenca fe alcançou Bre-

ve para fe receber o Principe com a Rainha , de

cujo conforcio naõ houve outro fruto mais que a

Senhora Dona Ifabel , e a Rainha tinha efpirado a

zj de Dezembro de 1683 , foy prccifo que ElRey
paflafle a fegundas vodas para fegurar a fua Real
dcfccndencia.

147 Naó cuftou pouco determinarfe ElRcy pa-

ra fegundo cafamento 5 mas em fim fe completou
com a Sereniílima Princcza Dona Maria Sofia, filha

do Eleitor Palatino do Rhim, em 1 1 de Agofto de

1687, e nefta ditofa uniaõ augmentada com a feli-

cidade da paz foy continuando ElRey o feu gover-

no com grande gofto dos vaíTallos ; porque além de
poíTuir da natureza dotes muy efpeciaes na fobera-

na, robuíla , e galharda prefenqa exterior, nos cof-

tumes , e prendas do animo excedeo a todos os Mo-
nar-

£i] Portug. ReíUurad.part.a. pag-^iji.
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narcas do feu tempo, porque era muy pio , devo-
to, compafilvo, liberal, benigno para com todos,

e amante das peflbas virtuoras.

148 Com grande acerto levantou muitas judi-

caturas de novo para bom regimen da jullica, em
que era exaélo, fe bem na punitiva propendia mais

para a clemência. Erigio também muitos Bifpadrs,

ode Pernambuco, Rio de Janeiro, iVIaranhuõ, Pe-

kim, Nankim , e o da Bahia elevou à dignidade de

Arcebifpado, e teve a fortuna de poíTuir Miniltros

em todos os empregos de grande experiência.

149 Corria o anno de 1701 , quando ElRey fez

huma liga offenfíva , e defenfiva com Franca , e

Hefpanha contra a Cafa de Auftria, a qual fe desfez

depois a i5 de Mayo de 1703 , entrando ElRey D.
Pedro no Tratado da grande alliança com o impe-
rador Leopoldo I. , Inglaterra, e Hollanda, a fim

de meterem de poíTc de Hefpanha o Archiduque
Carlos filho fegundo do Imperador, (1)0 qual ha-

via de entrar pelas noíTas terras , e por efte ajufte

fe prometteraõ grandes conveniências a Portugal.

Chegou aqui ElRey Carlos a 7 de Marco de 1704,
e fazendo huma publica, epompofa entrada, depois

de aiTiílit algum tempo na Corte, partio com ells

ElRey D.Pedro para a Província da Beira, por on-
de fe havia de introduzir em Caftella.

ifo Poz-le ElRey Filippe V. em campanha
contra Portugal i porém o noílo exercito, de que
era General o Marquez das Minas , fez render va-

rias Praqas de Caítella , como foraô Valença , Co-
ria, Albuquerque, Alcântara, Placcncia, e Ciudad
Rodrigo, c fujeitando-as n, obediência delRey

, pe-

netrou até Madrid , onde fez acclamar Rcy de Hef-
panha a Carlos III. era 1 de Julho de 1706, (i)

lyi Hávía-fe ElRey D. Pedro reíUiuido a Por-

tu-

fi] Clede tom. 8. pag. yjj. [a] Soufa Hiílor. Gencalog. tornejo
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tugal em 17 de Novembro de 1704 , e depois de
ouvir com grande alvoroço , e celebrar com plau-

fivel contentamento a feliz acclamacaõ delRey Car-
los líí. paíTados cinco mezes, achando-fe na quin-

ta de Alcântara, o accommetteo hum pleuriz legi-

timo com perigo manifello da vida > e no dia 9
de Dezembro de 1706, tendo recebido com grande

edificação o SantiíTImo Viatico, e o Sacramento da

Jxtrema-Uncaó , deu a alma a Deos pela huma ho-
ra depois do meyo dia, deixando por íuas Angula-
res virtudes eterna íaudade a feus valTallos. Viveo
cincoenta e oito annos , fete mezes , e treze dias:

reinou como Principe Regente mais de quinze an-

nos , e como Rey mais de vinte e três. Jaz fepulta-

do no Convenço de S. Vicente de Fora.

D. JoaÕ F. vigefimo quarto Rey.

ifi T) ^'' falecimento do Senhor Rey D. Pedro
X lí. de faudofa memoria lhe fuccedeo no

7'hrono feu filho ElRey D. Joaó V. tendo dezafe-
te annos de idade, contados defde 12, de Outubro de
lóSp , em que nafceo na Cidade de Lisboa. Foy ac-

clamado no primeiro de Janeiro de 170T , feiicitan-

do-lhe com repetidos oblequios a exaltação à Co-
roa naõ fó os feus vaíTallos, mas todos os Príncipes

da Europa.

if3 Comeqando logo a dirigir fuás acções pelo
caminho , e máximas da herocidade , ratificou a

grande allianca, que ElRey feu pay celebrara con-
tra Hefpanha j mas efta liga fez experimentar ao
noflo exercito em if de Marco de 1707 a meíma
fortuna das Tropas alliadas j porque depois de ter-

mos vencido valerofamente a batalha de Almanqa
na fronteira do Reino de Valença, melhorou o ini-

migo com tanta vantagem os léus efquadrões ,
que

o Duque de Baruvic nos prizionou treze Regimcn-
los
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tos i cuíla de hum grande deftroqo da fua gen-

te. (I)

if4 No fcguinte anno de 1708 , elegendo S. Ma-
geítade para clpola a Serenifllma Archiduqucza Do-
na Maria Anna de Auftria , filha do Imperador Leo-
poldo I. nomeou ao Conde de Villar-Mayor por

Embaixador extraordinário à Corte de Viena para

eíta negociação -, e conduzida a Sercnifllrna Rainha
pelo mefmo Conde , chegou à barra de J>isboa cni

z6 de Outubro do mefmo anno , e a 12 de Dezembro
fez fua entrada publica por entre dezanove arcos

iriunfaes cuftofamente ornados , chum innumtravel

concurfo de gente, que com as repetidas dcmonf-

tracões de alegria faziaô aquella funqaó mais piau*

íivel , e viftofa.

iff A guerra com Caftella hia continuando,
em que os noíTos Generaes davaõ evidentes provas

do feu valor , e fciencia em vários choques , cer-

cos, e outros movimentos bellicos, recuperando al-

gumas Praças , que o inimigo nos havia ufurpado,

quando tudo fe fufpendeo pelo Tratado da paz, que
entre as três Coroas de Franqa , Hefpanha, e Por-

tugal fe celebrou na Cidade de Utreck em o anno
de 171 3 , e fe publicou em Lisboa a 6 de Abril de

i7if.

if6 Eftabelecida aíTim a paz no Reino , fez a

vigilância de Monarca taõ auf^urto ,
que nas terras do

feu dominio profperamente fíorcceflem, e fegozaf-
fem os frutos da mefma paz por meyo de utiliffimas

Icys , extincqaô de abufos, perfeição de coíiumes,
e outras muitas difpoíições produzid;ís da fua perf-

picaz advertência , e Régios penfamentos. O zelo

da Religião , o amor das letras , a nbfervancia da
juftica, o cuidado, e cultura da fua Monarquia foy

lodo o feu defvelo.

lyy Do zelo, culto, c refpeito da Religião fo-

be»

[i] Clcde tom. S/pag-j-jj-. AnnoHiftor,tom,2,
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bejaõ provas , e teftimiinbos •, pois bailando o ín-

canfavel exceíTo, com que fc empregou o feu gene-

rofo , c pio animo , à maneira de outro Salomão , nas

fumptuofas fabricas de Templos divinos , fazendo

contribuir para elles os mais preciofos mármores
nobremente pulidos, parecendolhe ainda pouca to-

da a profulaó do difpendio , excedeo a todo eíle cui-

dado o incefTante defcjo, e a incanfiwel anciã de en-

grandecer, e augmentar cada vez mais o obfcquio,

e refpeito da mefma Religião, c a formalidade ma-
geílofa de feus ritos, e cultos.

(t if8 Eíle projeélo naõ fo ChriílianifTimo, mas
Régio, o elevou dgenerofa obra da erecqaó da San-

ta igreja Patriarcal , onde vemos entre a pompofa
grandeza, e reverente devoção celebraremfe os Offi-

cios divinos , e todas as funções Eccleílaílicas per-

feitiiTimamente , ornando eíle excellentiíTimo Col-

legio Patriarcal de peflbas mais efclarecidas em fan-

gue , e letras , a que conferio muitas preeminên-
cias , e honras , e a que ajuntou grandes rendas ,

conforme a jerarquia das fuás Dignidades. E para

que a grandeza, e juriídiçaõ deíla Santa igreja fof-

íc mais ampla, fez fupprimir o Arcebifpado de Lif-

boa Oriental pela Bulia do SantiíTiino Papa Renedi-

6lo XIV. intimada no primeiro de Setembro de

1741 , ficando defde entaõ havendo hum fó Cabi-

do Patriarcal em todo o território , e Diocefe de

Lisboa, que até eíle tempo eílava dividida em dous
Arcebifpados, erigindo também nos Paços dos anti-

gos Arcebifpos de Lisboa hum Seminário para fe

educarem os eíludantes
, que houverem de fervir na

Santa Igteja Patriarcal.

ifP Incitado do mefmo zelo da Religião, e a

rogos do Summo Ponriíice Clcmenre XI. mandou
o noíTo magnânimo Rey duas vezes foccorrer Itália

contra o formidável poder Ochomano , devendo-fe

à efquadra Portugueza , que íe compunha de féis

náos de guerra, dous burloces , e huma tartana , a

glo-



Dos Kevs Vorm^itezes. 555

gloria de embaraçar ella lo a terrível força de vin-

te e duas fultanas , e outras tantas náos de Barbaria,

com que o Graõ Baxá vinha fobre Corfú, e Vene-
za, fazendo o terror das nolías armas retirallo inju-

riofamence para a Morca com a perda de cinco mil

'l'urcos } e deixando deiaíTombrados , e fcguros os

portos naó fó daquella Republica, mas de toda Itá-

lia em Agoíto de 1717 , ficou noíTo Monarca na

vitoria deite conflióto naval conftituido arbitro dos

que o tem fido do mundo, (i)

i6o O amor das letras fe vê na útil erecção da

Academia da Hiftoria, que teve o feu principio cm
8 de Dezembro de 1720 , compondo-a dos homens
mais eruditos do Reino, ca cujas Conferencias per-

mittio a honra da fua Real prefenqa repetidas vezes.

Para a celebre Academia dos Árcades
, que ha em

Roma, comprou novo domicilio
, para fe fazerem as

fuás aílem.bkas com melhor commodidade. Em to-

das as Provindas do Reino ordenou que houvcííem
Academias militares, para que florecefle a fciencia

Mathematica j e para a da Jurifprudencia erigio

também na Univeríidade de Évora três Cadeiras do
Direito Civil, e duas do Canónico, excedendo pa-

ra prova dcíle affeclo naó fó o amparo, que os eru-

ditos achavaõ na lua benignidade , nem a grande
colleccaõ de livros feleóVos, com que formou hu-
ma das mayorcs Bibliothecas da Europa, mas avaf-

tu comprehenlaó das mefmas fciencias , e a conti-

nua licaõ dos mefmos livros.

161 Nau he poflivel caber na curta esfera defte

Mappa a expreítaó de acções taô grandes, que
obrou ElRev D. Joaõ V^ : os maravilholos edifi-

Tom.I.Parc.íí. Yy cios

[1] Franc. Botelho noAlfonfo da irapreíTaô deSalamanc. de 174.1.

liv.i. eíl.6.

Roma, de qiiten fue throno el mundo interí

,

Bufcó tu auxilio en riefgo furibundo,

T fuifte con tu armada, eh Real guerrero
,

Arbitro dt ki urbitrts dtl murj}.
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cios de Templos , Palácios . e cafas de campo ; a

utiliffima , e rumptuofa contlrucçaõ do aquedu6to

de Lisboa -, o defafogo das fuás ruas ; a melhor com-
iTiodidade da navegação do Tejo 5 a introducqaó de

novas fabricas j o augmento dos arfenacs j e fobre

tudo o da propagaqaô da Fé em todas as íuas Con-
quiltas, com a re£la obfervancia da juftica, faõ ac-

ções taõ notáveis, e tantas, que julíamente poderá

queílionar a poíleridade , fe foraó obradas por hum
ió Heroe, ou por muitos: mas que muito fe no au-

guílo , e magnânimo peito defte Monarca refidiaô

juntos elevadamente os efpiritofos brios de todos os

iVlonarcas Luíítanos, e de forma o anim.avaõ, que

o faziaó exceder a todos j (1) ajuntando-fe a to-

dos cites dotes a mageltofa prefença , e bem pro-

porcionada eltatura de feu galhardo corpo , que , ain-

da disfarqado, mal podia encubrir o relpeito de So-

berano.

16 1 Com toda eíla felicidade padeceo todavia

ElRey a 10 de iVlayo de 1741 hum fortifíimo ata-

que de paralyfia
,
que lhe debilitou a parte efquer-

da do corpo i mas com os banhos das Caldas, cha-

madas da Rainha, para onde foy em p de Julho do

dito anno , e com a applicaqaõ de outros remédios

adquirio alguma melhoria , mas naó aquella total

faude ,
que os feus vaíTallos derejavaó. AíTim foy

continuando com grande conítancia de animo o

prolongado tormento da fua queixa , que fem em-
bargo de lhe embaraqar os paflos para andar , na5

lhos pode impedir ao progreílo da fua devoqaô , e

piedade,

165 Com efta aíTiftia de continuo na tribuna da

Santa igreja Patriarcal, adorando , e dcprecando a

Deos

[x] Lvfta reiiciuos nurjc adífice Reges,

Ut collita, viJens iUorum in(ignU fiefia

Joannu gefth , ejutritum capiit ejferat omnes

H'c ítlfe'- a^nnícas ------

Paire António dos R.eys ao EnchufiaCno Pjetico prope finem.
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Deos nos muitos facrificios de MifTas que ouvia, e

OiHcios que rezava. A elle devem as Almas detidas

no Purgatório o grande fuffragio, que por indulto

Apoítolico obteve da Santidade de Bencdido XI V^.

expedido em Roma aos 21 de Agoíto de 1748, pa-

ra que no dia da Commcmoraçaõ dos Fieis defun-
tos podeíTem todos os Sacerdotes dos feus domí-
nios celebrar trcs MifTas. Eílc grande animo, e fer-

vor de cfpirito, com que favorecia as Almas, foy
nellc fempre inTeparave), difpendendo caritativo no
frequente beneficio dos feus fuffragios groílo, e in-

numeravel cabedal. Deitas accócs taõ pias , e ma-
gnânimas pevfuadido o Pontífice Benediólo XIV.
lhe concedco a 25 de Dezembro do raefmo anno de

1748 para fi , e feus fucceílbres o titulo de Fidelif-

fimo.

164 Chegando finalmente o prazo ultimo de
feus dias , os terminou em Lisboa aos 31 de Julho
de i7fO , e foy viver na Bemaventuranqa em pre-

mio das virtudes que exercitou \ tendo-fe primei-

ramente difpofto, c preparado como Catholico com
todos os Sacramentos da Igreja. Jaz feu corpo no
Templo de S. Vicente de Fora.

i6f A inclytaNaqaõ Portugueza deu ao publi-

co em Roma huma demonítraqaõ do feu reverente

obfequio à faudofa memoria de taõ grande Monar-
ca : celebrou na Real Igreja de Santo António as

folcmnes exéquias com aquella magnificência, e ef-

plendor, que eraõ devidas às excclfas prerogativas

de hum Principe taó benem.erito da Sé Apoítolica:
para ifto fez erigii hum fumiptuofo JVÍâufoko com
engenhofo artificio pela idéa do Archite6to Portu-
guez Manoel Rodrigues dos Santos, ornado de pri-

morofas figuras, medalhas, e epigrafes i concluin-
do-fe todo o apparato lúgubre com a feguinte inf-

cripçaô

:

Yy ii JO-



5 j5 Mappa de Portuga!.

JOANNI V.
Lufitaniíe Regi FideliJJimo ,

Pio j Victori , Pacifico.

ChriJlianíS rei ubicumque terrarum Orbi , ^ Gentium

Propagatori.

Bonarum artium , omniumqiie Difciplinarum

Parenti vindici , Mcecenati muni[icent[í}ímo,

^n
Feralibus bellorum dijfiàiis , aut confilio reflinUis ,

Aut virtute fublaíis

,

Pacis artes
, publica Sacerdotia ,

Ecclefine majefiatem , dignitatemque

Pofi: Conftantini Magni tnemoriam^

^uam qui maxime ornavit , auxit , amplificavit,

Principi Optirtio

Deque omniiim Nationum ordinibus benemerentijjímo

Lufitani D. N. Af. ^. Ejus.

D. 'Jofeph 1. vige/imo quinto Rey,

^^^ T T E o Fideliflimo Senhor D. Jofeph Mo-
1. i narca prefentemente reinante , auguf-

to fucceflbr de feu grande Pay D. Joaõ V. Foy ac-

clamado Rey na Cidade de Lisboa em huma fegun-

da feira de tarde aos 7 de Setembro de i/fo com
feílivos applaufos de léus vaíTallos. Para eíta cere-

monia chea de grande alegria , fe levantou huma
varanda magnifica no terreiro do Paço junto a Pa-

lácio, a qual comeqando da fala dos Tedefcos, por
onde tinha a entrada, rematava no torreão do For-
te com quarenta palmos de largo, e trezentos e fe-

tenta de comprido, fuíiida em dezafeis altas colum-
nas ligadas com huma balauílrada que fazia face ao

mefmo terreiro, e revertido tudo com o mais pre-

ciofo ornato, que foube idear o bom goílo.

i6j Tanto que fubio ao Throno, e empunhou
o Cetro, fez ver que exiftia vivamente naõ fo na

ma-
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mageftade daPeíToa, e clemência do génio, mas na

generoíidade das acções , reproduzido o coracuG

magnânimo de feu memorável Pay. Eíle bom con-

ceito annunciaraõ feus vaíTallos dcfde o dia 6 de Ju-
nho de 1714, em que eíle Monarca vio a primeira

luz do mundo, onde havia fcr o primeiro brilhante

Aílro da esfera Lulitana. Para fegurar a fucceíTaõ

Regia cafou em ip de Janeiro de 1719 com a Se-

reniíTima Princeza das Afturias D. Maria Anna Vi-
éloria , filha delRey Catholico Filippe V. , e da

Rainha D. Ifabel Farneie lua fegunda mulher.

168 Logo nos primeiros palTos do feu Reinado
moftrou o grande zelo de confervar os feus povos

cm paz, jultiça, e profperidade : e como ellcs atri-

butos naó fe podem ellabelecer lem o recto mane-
jo de bons Miniítros, cuidou em os eleger compe-
tentes, e de alta comptehenfaõ aos intereíTes polí-

ticos, e económicos do Eftado. Com efta provi-

dencia fe difpozeraó as negociações da Marinha ^

do Coramercio , e de todos os Tribunaes naquelle

melhorado regimen, que o Reino experimenta 5 aju-

dando ao bom êxito de tudo as juftiíTimas Lcys, que

em utilidade do bem publico tem promulgado.

169 Para augmentar o Commercio, e Navega-

rão, de que refultaõ opulências mayores que as da

natureza , ordenou que os defpachos foíTem prom-
pios, evitando demoras na expedição dos Tribu-

naes. Exaltou, e renovou o exercício das bellas le-

tras com a reforma de melhores Methodos ; dif-

pondo que foíTem educados feus vaHallos principal-

mente os Nobres -, fundando para efte effeito Col-

legio onde fe aprendaõ todas as úteis, e eftimaveis

profifsões das Artes , abolindo por Decreto de 29

de Julho de iTfp o magifterio aos Jefuitas , e a li-

caõ da Arte do Padre Manoel Alvares.

170 Nos extraordinários accidentes do terremo-

to, e incêndio, que fatalmente deftruiraó Lisboa no

anno de i7ff , fe vio a grandeza do coracaô deíle

au-
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augufto iMonarca -, porque confervando-fe inalterá-

vel cm hum cafo taõ repentino , e horrendo , em
que vacilarão os mayorcs talentos, elle le applicou
pio , c providente a focconer , e acautelar a coni-

ternacaô do afflicto Povo : c como Te fora pequeno
eíte empenho , intentou d'entre as cinzas de Lif-

boa abrazada reproduzir outra de novo com mayo-
ri:^s vantagens , excedendo nas circunílancias a gran-
deza de Trajano. (i)

17 r Com igual conftancia de animo tolerou

aqueile bárbaro defacato , com que aaleivofia, rom-
pendo as obrigaqões da fidelidade Portugueza , fe

atreveo a infultar a fua venerável Pefloa em a noite

de 5 de Setembro de ijfS. Mas a Providencia de
Deos , falvando-lhe com prodígio a vida, fez que na5
ficaíTem fem caftigo os pérfidos delinquentes , fa-

zendo-os jufticar a 13 de Janeiro do feguinte anno
em o Cães de Belém j porque oPrincipe, que diíli-

mula a malicia, reina fó no nome 5 o que a caftiga,

reina no nome, e no officio.

172, Ainda naõ havia bem defcanqado de punir

traic5es , e acautelarfe de infi.iltos
,
quando os Reys

Catholico, e Chriftianifllmo com o Padio de Fami'
//^,que entre fi cftipularaô, querendo por forqa que
nos decIaraíTemos contra Inglaterra, invadirão, e

atacarão com cavilozos pretextos algumas das nof-

las Praqas Trafmontanas j commetendo o Marquez
de Sarria , e outros Generaes Caftelhanos muitas

hoílilidades defde 8 , if , e 21 de Mayo de 1762.,

em que fe introduzirão em Miranda, Bragança, e

Chaves , e em cujas accóes tem perturbado a paz

publica , e fé dos Tratados eftabelecidos com anti-

ga folemnidade.

173 Porém como da noíTa parte milita a jufti-

qa, earazaô, cfpera ElRey FideliíTimo triunfar do

P^
[1] Magnum hoc tuum, non ergx homhes modo , fed erg^ teãa ipfa

meritum, fijlere ruinas^ foiítudinem pellere, ingentia opera , eodem quo

txtruíla funt mimo, lò interitu vmdicare. Plin. inPanegyr. Trajani.

J
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poder, e induílria de feus inimigos. Para efte bom
êxito mandou fazer prompcas as luas Tropas, cujo

total mando , e manejo entregou plenamente ao

Conde Soberano de Lippa Guilherme de Schaum-
burg , Cavalleiro da Real Ordem PrulTiana da A"
guia Negra , PeíToa que ElRey da Grã Bretanha,

como nofíb Alliado, elegco
,
por ier de huma dif-

tin<5la reputaqaó, e de conhecido valor, e fama nas

guerras da Europa. Sua Magefladc ridclifíima o
nomeou Marechal General dos feus Exércitos, e

Diredor geral de todas as fuás Tropas por Decreto
de 5 de Julho de 17(51.

174 Toda efta boa razaõ , e juílica, em que fc

eílriba a noOa defcnfa , fez penuadir também ao

Príncipe Carlos Luiz Federico Duque de Mecktl-
burgo, Screliz, Principe de Vandalia, a que pafPaf-

fe dos exércitos Britânicos onde era Marechal de

Campo, para as Tropas delRcy Fidt-liíTimo, o qual

logo o nomeou Coronel General de hum Regimen-
to deCavallaria, a que deu titulo de Meckelburgo.

Naf) fó prometem eítas antecedencias felicidades às

Armas Portuguezas , mas animo. Será cada cora-

ção Portuguez hum efcudo à vida, e gloria de nof-

fo Auguílo Monarca, o qual em militares campa-

nhas amedrentará com o ecco do feu valor dilatados

climas do Univerfo.

N.
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CAPITULO VIL

Catalogo das Serenijjtmas Rainhas de

Portugal,

I /^ Preclariffimo titulo de Rainha neíle Reino
\Jr he mais antigo que o dos Reys j porque

foy coftume daquellcs primeiros Monarcas de Leaõ
dar em vida titulo de Reys aos filhos, e de Rainh;íS

às filhas para ficar aílim nelles mais eftabelecida , e

íegura a fuccefiaõ Realj (i) e ainda que alguns er-

radamente difleraô
, que o illuftriíTimo Conde D.

Henrique aflentara o fenhorio de Portugal debaixo
do titulo de Condado, (i) ninguém até agora du-
vidou que fua mulher a Senhora Dona Terefa , co-
mo filha, que era delRey D. Aííonfo de Caílella,

deixaíle de fe chamar fempre Rainha , e naÕ Con-
deflai e do mefmo modo fe chamarão Rainhas luas

filhas , cujo eítylo fe praticou neíle Reino até D.
Sancho I. (3) do qual tempo até efte noflo toma-
rão o nome de Infantes, o que naõ entendendo al-

guns Hiftoriadores Flamengos, attribuiraõ a ambi-
ção chamarfe Rainha , e naô CondeíTa a Senhora
Dona Terefa , filha delRey D. Aííonfo I. que ca-

iou com o Conde de Flandes Fiiippe de Alíacia.

(4) líto fuppoílo, entremos a executar o prometti-

do.

2 Dona Terefa^ mulher do Conde D. Henrique,
era filha delRey D. AlTonfo VI. de Leaõ , e her-

deira de feus Eftados , Senhora de notável tormofu-

ra.

[i] Miriz Dialog. z. pag. mihi 41. [2] Monarq, Liiíitan. liv. 8.

cap. II. pag. 34. [3] Soufa Hiílor. dcS. Dom. part. i. liv. i. cap. iij

[4] Marchanc. liv.i. Defcripç.dc Flaml Ve)si-fea Monarq. Lufit, liv. 1 12

"p.37-.
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ra. Cafou com o illuftriíTimo Conde no anno de

1093 , trazendo em dote todo o Reino de Portu-

gal , que ella governou dczafeis annos depois da

morte do Conde leu marido, como íenhora proprie-

tária dellej (i) e porque fe aproveitava dos confe-

Ihos de hum Cavalhero Galego , chamado D. Fer-

nando Peres, Conde de Traltamara , quizeraõ mui-

tos dizer (i) que a Rainha Dona Tereia contrahira

fegundo cafamcnto com o tal Conde -, porém hc

certo que tal naõ houve , como efficazmente prova o

erudito Padre D, Jofeph Barbofa. (3} Fundou a Igre-

ja de S. Pedro de Rates na Cidade de Braga : fez

varias doações às Sés de Braga, Porto, e Coimbra:
admittio em Portugal os Cavaíleiros Templários >

c finalmente morreo cm o primeiro de Novembro
de 1

1

30. Jaz na Capella mor da Sé de Braga.

3 Dona Mafalda, filha de Amadeo III. Conde
deSaboya, e Moriana , cafou com D. Affonfo Hen-
riques , primeiro Rey de Portugal , no anno de
1 146. Fundou, e dotou hum Hofpital na Villa de
Canavezes para nove paíTageiros , e peregrinos te-

rem nelle agazalho com todo o commodo poffivel :

unio-lhe as rendas da ponte
,
que mandou fabricar

grandiofamente. Edificou a Igreja de Santa Maria
de Sobre-Tamaga , e o Moíleiro da Coíla de Gui-
marães, que deu aos Cónegos Regulares de Santo
Agoílinho, e hoje poíTuem os Religiofos de S. Je-
ronymo. Faleceo a 4 de Novembro de iifj, e ef-

tá fepultada no Moíteiro de Santa Cruz de Coim-
bra junco de feu marido. (3)

4 Dona Dulce foy filha de D. Ramon Beren-
Zz ii gucr,

'

[1] Monarq. Liilit. liv.S.cap.ip. [a] Conde D. Pedro no feu No*
biliario tit,4. Rrtaç. nas Antiguid. de Port. cap.z i.n.f. [5] Barhof no
Catalog. dasRainh. P.S7. [4] Vide Joaó Bapt. Lavanh. nas Noras do
Conde D Piâvo tit. 7. Brand. Monarq. Luík.liv.io. c. 19. Góes part.4.

câp 7 1 . Eílaço nas Antiguid. de Porc. cap. 25-. num. 1 1 . Corogr. Portug,
tom

.
I

. p. 1 5 f. Barbof. Catalog. das Rainh. p. 1 1 o Souf. Hillor. Gcnea,^
tom, i.pag. <J.
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guer, Conde de Barcelona, e Príncipe de Aragão.
Gafou com ElRey D. Sancho I. no anno de iijf,
confirmou com ElRey feu marido algumas doações
pias, e morreo em Coimbra no primeiro de Setem-
bro de iip8. EíU fepukada no Mofteiro de Santa
Cruz da mefma Cidade, (i)

f Dom Urraca era filha de D. Affonfo IX. Rey
de Caftella. Cafou com D. Aftonfo ÍI. de Portu-
gal no anno de 1201. Teve a felicidade de receber
em feu Palácio a S. Francifco , e aos cinco Marty-
res de Marrocos 5 e fendo trazidos feus corpos a

Coimbra, os foy bufcar, e deu íitio para fe fundar
na mefma Cidade o primeiro Convento de S. Fran-
cifco em o Reino. Viveo com exemplar virtude,
e mereceo que Deos lhe revelaíTe o dia da fua mor-
te

, que foy a 3 de Novembro de 1 220. Jaz no Moí^
teiro de Alcobaqa. (2)

6 Dona Brites filha delRey D. Affonfo X. de
Caftella , chamado o Sahio , e ella Princeza de íin-

gular perfeiqaô, e prudência, cafou com D. Affon-
fo III. de Portugal no anno de 125-5. Fundou o
Hofpiral dos Meninos Orfáos de Lisboa , c o Con-
vento de S. Francifco de Eftremoz. O mayor lou-

vor, que fe lhe pôde dar, he a grande fidelidade,

que moílrou a ElRey D. Affonfo feu pay , foccor-

rendo-o com os feus thefouros. Morreo em 27 de
Outubro de 1505 , e eftá fepultada no Real Mof-
teiro de Alcobaqa. (3)

7 Santa Ifabel foy filha delRey D. Pedro Til.

de Aragaõ, chamado o Grande. Cafou com ElRey
D. Diniz em 14 de Junho de 1282. Inftituio com
feu marido a Igreja, e Fefta do Efpirito Santo cm
Alenquer. Fundou a Capella de Noffa Senhora da

Con-

[l] Birbud. Emprez Militar, pag. 7. Benediâ:. Lufit. tom. 2. p. 318.

Duarte Ribeiro p. 501. part i. Barbof. Cataloa;. das Rainh. [i] Idem
jbid. p.Hj. Efperança na Hiftor. Seráfica tem. i.Hv. 2 cap. iS.nurn.i.

fj] Idem tom. 2 !iv. i.cap.if. Monarq. Luíit liy.i/.cap, ló. eli/.i6.

cap 32. eliv.iS. cap.9.
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Conceiqaõ no Convento da Trindade de Lisboa.
Por morte de feu marido Tc rccoiheo ao Mofteiro de
Santa Clara de Coimbra , cambem fundação fua,

onde viveo com taó grandes evidencias de fantida-

de , obrando Deos por lua intcrceíTaõ muitos pro-
dígios em vida , c depois de fua morte, que alcan-

çou fer numerada no Catalogo dos Santos por Ur-
bano VIU. em if de Mayo de i<52f. Partio deita

vida a gozar da eterna em 4 de Julho de 1336. Ef-
tá feu venerável corpo no Mofteiro de Santa Clara
de Coimbra, (i)

8 Duna Brites filha de D. Sancho IV. Rey de

Caftella , chamado o Bravo ^ cafou com D. AfFon-
lo IV. de Portugal em 12, de Setembro de 1309.
Inftituio na Sé de Lisboa as Mercearias, que cha-
maõ deAffonfo IV. por concorrer também feu ma-
rido para efta inftituiçaõ. Morreo em Lisboa no
anno de 1 3fp a 25- de Outubro. Jaz na antiga Sc de
Lisboa. (1)

9 Dona Confiança foy filha de D. Joaô Manoel,
Duque de Penafiel, Marquez de Vilhena. Cafou
no anno de 1 340 com ElRey D. Pedro I. íendo ain-

da Infante, e foy fua primeira mulher. Morreo de
parto do Infante D. Fernando a 1 3 de Novembro
de i34f. ElU fepultada no Convento de S.Fran-
ciíco de Santarém. (3)

10 Dona Jgnez de Cajlro foy filha de D. Pedro
Fernandes de Caftro

,
grande Senhor em Galiza.

Cafou como Principe D. Pedro no anno de I3f4
occultamente. Fundou a Capella , em que eftú fe-

pultado S. Gervaz na Paroquia da Villa de Bafto.

Por mandado dclRey D. Aífonfo IV. foy morta
com grande tyrannia , e injuftiça aos 7 de Janeiro
de i3fj'. PaíTados dous annos, declarou ElRey D.

Pe-

[1] Lacerda na Vida defta Santa. Meodoça in Viridar.liv.é. Barbof.

Catalog. das Rainha;. [2] Duarte Nun. Chronic. delRey D. AfFoiífo

Iv. p 171. Souf. Hiftor. Genealog. tom. i.p.307. [jj Monarq. Lufit.

liv.lo,cap,6.
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Pedro que havia fido fua legitima mulher , e como
a tal a fez fepukar em Alcobaça com infignias

Reacs, onde jaz em primorofo tumulo, (i)

1 1 Do^a Leonor Telles ^ filha de Martira Affonfo
Tello de Menezes , cafou com ElRey D. Fernan-
do, que fe namorou delia, e a recebeo no anno de
1 371 contra o parecer de todos

,
porque a ufurpou

a leu marido Joaó Lourenço da Cunha , com quem
citava caiada , fem embargo de alguns dizerem que
indevidamente em raza5 de afinidade , e fem dif-

penfa. Em vida de feu marido foy caufa dos cxcef-

íbs efcandalofos de Joaõ Fernandes Andeiro, Con-
de de Ourem. Paílbu-fe a Caltella , e morreo em
Tordeiílhas a 17 de Abril de 138o. Jaz no Conven-
to de Valhadolid. (1)

li Dona F/lippa de Lancaflro foy filha do Duque
de I^ancartro Joaõ de Gante. Cafou com ElRey D. fl
Joaõ í. de Portugal a 2, de Fevereiro de 1 387. Edi-
íícou a Igreja de S. Francifco de Leiria , e fez mui-
tas obras pias, e acqóes de caridade

,
por fer huma

Senhora de grande virtude. Morreo no Lugar de
Sacavém aos 18 de Julho de i4if, para onde tinha

ido por caufa da peite , e dalli foy conduzida para

Odivellas, onde fe fízeraõ as exéquias, e depois fe

iransferio para o Convento da Batalha , onde agora

jaz. He fama, que na hora do feu traníito a confo-

lara Maria Santiífima com a incomparável graça da

fua vifta , cujo favor parece que fe faz provável ,

porque daili a hum anno foy achado feu corpo in-

corrupto, e cheirofo. (3)

13 Dona Leonor era filha delRcy D. Fernando I.

de Aragaô. Cafou com ElRcy D. Duarte a ii de

Se-

[i] Dusrr. Mun.Chronic.delRey D.Pedro, MarizDialog.^.cap.5.

Carara.Phiiipp. Prud. p, 538, Barbof. noCatalog. das Raiah. eSoiifa

tainbcm aliegado na Hiftcr. Genfal.tom. 1. [i] Monarq Lufir. tom. 8.

p 147. Vcjaõ-fe também as razões, que allegou o Doutor Joaó das

Regras, eíeachaõ na S.part. da Monarq. Lulitan. pag.ífi. [j] Souf.

Hiílor. de S. Doming. part.i. liy, Q, cap.zj-, Barbof. no Gatai, das Raiab.
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Setembro de 1418. Deixou-a ElRcy feu marido
por tutora, e Governadora do Reino na menorida-

de delRey D. Aífonío feu filho , o que naõ con-
fentindo os Infantes léus cunhados, houvcraõ dif-

cordias grandes entre elles, e a Rainha, ate que ul-

timamente largou o governo ao Infante D. Pedro ,

e fc foy para Callella , onde morrco em Toledo a

18 de Fevereiro de I44f , fendo depois feu cor-

po conduzido para o Convento da Batalha , onde
jaz. (O

14 Dona Ifabei foy filha do Infante D. Pedro,
Duque de Coimbra , Regente do Reino. Cafou
com ElRey D. Aífonfo V. em 6 de Mayo de 1448,
fendo que o infigne Genealógico D. António Cae-
tano de Soufa diz, que fora no anno antecedente, e

o prova com eícritura authentica. Mandou edificar

hum Convento para os Cónegos Seculares de S.

Joaõ Evangcliíla, e he o que fe vc hoje no fitio de
Xabregas. Morreo finalmente em z de Dezembro
de i4)'f na Cidade de Évora, e jaz no Convento
da Batalha. (1)

if Bem fe pudera unir a eíle Catalogo a pouco
venturofa Rainha Dona ^oanna , filha delRey D.
Henrique IV. deCaltella, de quem foy jurada her-
deira, e cafou em Mayo de I47f com ElRey D.
Aííonfo V . j mas como eítc matrimonio naó fe con-
fumou, porque lhe embaraqaraõ a difpenfa de pa-
rentefco a Rainha de Aragaõ, e ElRey D. Fernan-
do o CatbolicG feu marido

, por iílb he infelizmente

cxclufa da ordem das Rainhas de Portugal , fem
embargo de que confervou até à morte eftado de
Rainha, e lhe chamavaõ a Excelleníe Senhora. Mor-
reo em Lisboa nos Paqos do Caftello no anno de

15*50. Jaz no Mofteiro de Santa Clara. (3)

16 Do-

[i] Damiaõ dcGoes, Chron. do Princip. D. Joaó cap. 17, Agiolog.

Lufit. tom. 3. [i] Barbof. no Catalog. dasRainh. Souf. Hift. Geneaí.

tom. 3. p.64. Chronic. dos Padres Loyosliv.a. cap. i6. [3] Souf. Hift.

Gencal.tora.3. p.67. Hiílor.Seraf.part.j.liv. 3. cap. 16. n.j-iS.
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i6 Dona Leonor filha do Infante D. Fernando,
Duque de Vifcu, calou com ElRey D. Joaô II. a
zz de Janeiro de 1470. Foy Princeza adornada de
fingular formofura , e virtudes admiráveis. Gover-
nou o Reino em tempo , que ElRey D. Manoel
feu irmaõ eíleve em Caíiella. Fundou o Mofteiro
da Madre de Deos de Lisboa, e o adornou de pre-

ciofas Relíquias , e de huma eftimavel Imagem.
Também edificou o Mofteiro da Annunciada no
primeiro fitio , que teve junto ao Caftello , e o
Hoípical das Caldas no termo de Óbidos, chamadas
por feu reípeito da Rainha. Inftituio a Irmandade
da Mifcricordia de Lisboa , donde emanarão todas

as mais de Hefpanha. Eftabeleceo cinco Mercearias

na Igreja de Santa Maria de Óbidos, e outras tan-

tas em Nofla Senhora da Graça de Torres Vedras.

Faleceo em Lisboa a 17 de Novembro de ifif,
deixando de fi , e de fuás virtuofilfimas acqões fau-

dofas , e eternas memorias , que entre as Princczas

Portuguezas he recommendavel por fingular. Ef-

tá fepultada no clauftro do Mofteiro da Madre de

Deos à porta do Refeitório em fepultura raza. fi)

17 Dona Ifabel , filha dos Reys Catholicos D.
Fernando, eDona Ifabel, cafou primeiramente com
o Principe D. Aífonfo , filho delRey D. Joaô U.
de Portugal , aquelle

,
que depois de eftar cafado

com cfta Senhora naõ mais que féis mezes , acabou
]aftimofamente a vida junto a Santarém. Como do
Principe lhe naó ficaraÕ filhos, tornou a cafar com
ElRey D. Manoel em Outubro de 1497, c paftan-

do a Caftella, foy jurada Princeza herdeira daquel-

le Reino juntamente com ElRey feu marido 5 e in-

do a Ara^aó para ferem também jurados alli, mor-
rco em C,aragoqa de parto do Principe D. Miguel
aos 14 de Agofto de 1498. Jaz no Coro das Reli-

g^
[i] Soufa Hiílor. Genpal. tom. j.pag. I 39. GoesChron. delRey D.

Manoel pare. 4. cap.26. p.zSa. Santuar. Marian. tom. 2. p.329' etom,/,

p.2. 19. Diiart, Nun. Deícripç. de Port.cap.77
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giofas de Santa Ifabel a Real de Toledo, (i)

18 Dona Maria cia filha dos mclnios Reys Ca-
tholicos , e foy a fegunda mulher delRey D. Ma-
noel feu cunhado, com quem cnfou em 30 de Ou-
tubro de ifoo. Foy Senhora de notável governo.
Fundou nas Berlcngas o Convento dos Monges de
S. Jeronymo ,

que depois i'e mudarão para Vai bem
feito. Morrco em Lisboa a 7 de Marco de ifi/.
Eílú fepukada no Convento de Belém. (1)

ip Doyia Leonor , terceira mulher delRey D.
Manoel , filha delRey Filippe I. de Caílella , ca-

lou em 24 de Novembro de if 18. Foy Senhora
muito formofa. Deu principio ao Moftciro de NoíTa
Senhora da AíTumpcaõ de Faro das Religiofas de
Santa Clara. Por morte delRey D. Manoel voltou
para Caílella, c pafíbu a íegundas vodas cora ElRey
Francifco I. de Franca. Faleceo em Talavera jun-

to a Badajoz em 18 de Fevereiro de iffS. Jaz no
Pantheon do Efcurial. (3)

20 Dona Catharina , filha delRcy D. Filippe I.

de Caílella, cafou com ElRey D. Joaó III. em 5*

de Fevereiro de ifif. Foy Senhora de muita bon-
dade, zelofa do augmento da Religião, e adornada
de huma fingular prudência. Governou felizmente

o Reino por morte de feu marido na minoridade
delRey D. Sebaíliaó feu neto. Teve huma natural

perfpicacia na boa eleicaô dos Miniílros. Fundou
o Convento de Vai bem fisito de Monges Jcrony-
mos , e o Morteiro de Freiras de S. Franciico na
Cidade de Faro , e a Paroquial igreja de Santa Ca-
tharina de Lisboa. Inftiiuio no Convento de S.

Domingos da mefma Cidade huma Cadeira de Mo-
ral com renda para trinta Clérigos aílirtircm às li-

qôes, que ainda hoje fe praftica no mefmo Conven-
to. Dotou o Collcgio dos Meninos Órfãos. Eíla-

Tom.I.Part.II. Aaa be-

[i] Damiaó de Góes na Chronic. delRey D. Man. pait- 1. csp. 46".

Barbof. noCatalog. p. 583. [2] Idem ibid. [3] BaiLol, ncsFaftos da

Lufit, a i j de Fevereiro p. 6Ó4.,



5 7 o Mappa de Portugal.

beleceo no Convento de Belém vinte Mercearias pa-

ra Cavalleiros pobres, que tiveíTbm fervido em Afri-

ca, ou nas Conquiftas, e quatro na Capella do San-

to Chriílo de Cintra. Álcanqou de Roma a inftitui-

qaò do Tribunal do Santo Officio em Goa. Faleceo

a 12. de Fevereiro de i f78 na Cidade de Lisboa, c

jaz no Real Morteiro de Belém, (i)

21 Dona j^nnci de Aufiria , filha do imperador
Maximiliano II. foy a quarta mulher de Filippe 11.

com quem cafou a 11 de Novembro de ifjo, fen-

do fua fobrinha. Foy fecunda, e virtuofa. Morreo
em Badajoz a i6 de Outubro de lySo , e jaz no
Efcurial. (i)

22 Dona Margarida de Aufiria , filha de Carlos

Archiiluque de .^uílria, cafou com Filippe III. em
18 de Abril de ifpp. Morreo no Efcurial a 3 de
Outubro de i6\ i , e jaz fepultada no Pantheon do
mefmo Efcurial. (3)

23 Dona Ifabel de Borhon^ filha de Henrique IV.
Rey de Franqa , foy a primeira mulher de Filippe

IV. com quem cafou no anno de i<5if , e morreo
a 6 de Outubro de 1664. Jaz no Efcurial. (4)

24 Dona Luiza Francifca de Gufmaõ ^ filha de D.
Joaó Manoel Peres de Gufmaõ , oitavo Duque de

Medina Sidónia , cafou com o Sercniífimo Senhor

D.Joaõ, oitavo Duque de Bragança, e depois Rey
de Portugal em 12 de Janeiro de 1633. Foy Prin-

ceza de efpirito altivo, e de admiráveis virtudes. A
reílauraqaó de Portugal efteve pendente da fua in-

duílria , e magnânima refoluqaó , com que foube

perfuadir taõ grande empreza ao Duque feu mari-

do. Eíte fiou fem.pre delia os negócios mais árduos

do Reino , s ella o governou depois da morte del-

Rey na minoridade de D. AfFonfo VI. feu filho,

em

f 1] Barbof. noCatalog. dis Rainh. p 404. e o Doutor Ignacio Bar-

beia feu irrnaó nos Faft. da Luíit. a 11 de Ferereir. p.jrr. Soiif. Hiftor.

Geaealog. tom. 5. p. j-2f. [2] Barboí. allegad. Les Delices de TEfpa-

gne tom.z.p.iSj. [3] Ibid. [4J Ibid.
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1

cm cujo tempo fez refplandecev no Throno todas

ns grandes qualidades de hum Soberano." Inrroduzio

nclte Reino a Ordem da Dclcalcez de Santo Agof-
tinho , e fundou dons Conventos no Valjc de Xa-
bregas para os Religiofos , e Rcligiofas deíia Or-
dem. Também fundou o Convento dos Religiofos

Dominicos Irlandezes ao Corpo Santo, e o dos Car-
melitas Dcfcalcos aos Torneiros. Excitada de mayo-
res penfamentos fc recolheo ao Moíleiro das Rtli-
giofas DcfcaJcas de Santo Agollinho

,
que havia

fundado no fitio do Grilo , onde totalmente fe ef-

queceo de que tivelTe reinado, e a 17 de Fevereiro

de 1666 faleceo , deixando de fuás virtudts eterna

memoria , e jaz fepultada no Moíleiro do Grilo.

(O
2f Dona Maria Francifca Ifahel de Saboya , filha

de Carlos Amadeo de Saboya, Duque de Neomurs,
cafou primeiramente com ElRey D. Aífonfo VI.
de Portugal em 17 de Junho de 1666% porém como
eíle matrimonio foy julgado por nullo, tornou efta

Princeza a cafar fegunda vez , e fe recebeo com fcii

cunhado o Príncipe Regente
,
que depois foy Rey

D. Pedro IF. precedendo para iílo diipenfa do Pon-
tífice, e fe celebrarão eftas fegundas vodas em i de
Abril de 16(^8. Foy efta Senhora de eílremada for-

mofura , e dotada de muita prudência , e por iíTo

confervou com feu marido hum amor muy recipro-

co. iVlandou fazer a Capclla de S. Francifco de Sa-
les na Igreja dos Padres do Oratório de Lisboa, c

no Noviciado da Cotovia dos Padres da Companhia
mandou edificar a Capella da Conceição. Fundou
o Morteiro das Religíofas Capuchinhas Francezas

do Santo Crucifixo em Lisboa. Morreo a 27 de

Aaa ií De-

[1] Os irmãos Barbof. hum no Catai, das Rainh.e outro- nos Faft. da

Lulir. tom.i. p óçi.Soufa Hiftor. Gcneal.tom. 7. p. 147. Cataftrof.de

Port.p.i;^. PaíTare]. de Bell. Lufu. L'Abbé de Vcrtot Hiftoir. des Re-
volut.dePortug. pag. mihi i"!. e iji. Santuar. Marian. tora,7.p3g,io.

C132.
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Dezembro de 1685 na quinta do Conde de Sarze-
àíis em Palhavá , e jaz no Coro das Religiofas do
Morteiro, que edificou, (i)

16 Dona Maria Sofia Ifabel de Neoburg^ Filha do
Elei[or Palarino do Rhim Filippe Vilhclmo , foy a

fegunda mulher delRey D. Pedro II. com quem fe

recebeo em 11 de Agoílo de 1687. Foy Princeza

muito benigna , e caritativa , em cujos aíbos !e exer-

citava continuamente. Venerou muito a ReligiaS
da Companhia de Jefus , c foy muy devota de S.

Francifco Xavier, em cujo obfequio mandou edi-

ficar hum Collegio para os feus Padres na Cida-
de de Beja , ao qual dotou grandiofamente. Mor-
reo no Paço da Corte-Real a 4 de Agoílo de i(5p9,

c eílá íepultada no Convento de S. Vicente de Fo-
ra. (2)

27 Dona Maria Anna de Auflria ^ filha do Impe-
rador Leopoldo I. caiou em 27 de Outubro de 1708
com ElRey D. Joaó V. Era Princeza muy affavel,

c por iífo eílimada de Teus vaíTallos : muy devota,
muy pia , e exercitada na cultura das principaes

línguas da Europa. Quando ElRey feu efpofo paf-

fou ao Alentejo no anno de 1716, ficou efta Senho-
ra com o governo do Reino , em o qual moftrou a

Tua rara capacidade
,
prudência , c juíiica , virtu-

des
,

que praticou com a mefma incumbência na

moleftia delRey. Soube medir as fuás acções , e

diftribuir o tempo com ordem inalterável. Concor-
reo para fe extinguirem os theatros profanos das

Comedias , c para exemplo de occupaçaõ mais fe-

gura vifitava os Templos com frequência. Em final

da fua verdadeira piedade, e Religião fundou o Con-
vento dos Carmelitas Defcalcos Alemães em Lif-

boa , dedicado a S. Joaó Nepomuceno , cuja nova
Igreja fe benzeo a 6 de Mayo de 1741. A todos

eftes

[ij Souf. HiOor.Geneal. tom. 7.p.72/.efegg. Barbof. noCatalog.
dasRãiab. [zj lidem ibid.
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eftes hábitos de taô grandes virtudes ,
que efta au-

guíla Heroina praticou com edificação , fc ajunta5

CS repetidos a<5los de caridade, com que remediava

generofa , c liberalmente os pobres. Parece que o

exercício deites pios , e fantos impulfos era heredi-

tário da augufliítima Cafa de Auftria , a qual em
toda a Igreja Catholica fc fingulariza em religiofa

piedade , e em benigna clemência , Tem embargo
que para a execuqaô de tantas virtuofas perfciqõcs

nunca a Mageílade defta perfeitifllma Piinccza ne-

ceílltou de eítimulo , nem de exemplo. Em fim fo-

raó as fuás virtudes, e attributos tantos, etaes, que
excedendo a todos os elogios, mal poderáô caber

nas breves claufulas defta noíTa humilde exprefiaó.

Falecco no palácio de Belém aos 14 de Agofto de

I7f4, e foy feu corpo fepultado na Igreja dos Car-
melitas Defcalqos Alemães que ella mandara edi-

ficar.

28 Dona Maria Anna Vitoria ^ filha delRey Ca-
tholico Filippe V., e da Rainha Dona Ifabel Far-

nefe, cafou em 19 de Janeiro de 1729 com ElRcy
Fideliflimo D. Jofcph I. He Princeza dotada de hu-
ma natural vivacidade , a qual fe nos bofques faz

admirar as Ninfas , e as Deofas com os feus tiros,

he igualmente fervorofa nos feus retiros , e cheia

de grande devoção , e piedade. O primorofo Tem-
plo de S. Francifco de Paula he hum grande tefte-

munho da fua grandeza ; nem a fua inviolável fobe-

rania neceflita de fer elogiada, para fer immortal.

N.
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CAPITULO Vllí.

Dos Filhos legiiimos , e iIlegítimos dos fo-
beranos Reys de PortugaL

Efte Reino afilm como a rucceíTaó dos Sere-

nifilmos Reys fe introdutio por via de mor-
gado , conforme o uío de Caílclla, cambem o por-
tentoío Heroe D. Affbnfo Henriques depois de ac-
clamado Rey deu o mefmo Régio titulo a feus fi-

lhos, (i) e fe coftumou até ElRey D. Affonfo íí.

que a todos chamou Infantes, o qual titulo nos pri-

mogénitos igualmente com feus irmãos durou até o
tempo delRey D. Duarte, que à imitaqaô dos Reys
de Inglaterra ordenou, que feu filho D. AíFonfo V,
fofle chamado Principe, e foy o primeiro, que em
Portugal começou a intitularíe afllm. (i) O mef-
mo tratamento de Princeza tinha também a filha

delRey, que nafcia primeiro, em quanto naó havia

lilho varaÕ. Os outros filhos fe chamavaó Infantes

i

porém os filhos deiles tinhaõ fó o tratamento de Se-

nhores, ífto fuppoílo, daremos huma breve noticia

de todos os filhos
, que os Senhores Reys de Por-

tugal tiveraõ.

Filhos do Conde D. Hetirique.

'2 LRey D. /íffonfo Henriques ^ âc quem já dif-

femos no Capitulo VI. num. 12.

z A Infanta Dona Sancha, Henriques cafou com

__. ^^^'

[•] Monarq.Lufit.liv.i6.cap.io. [2] Eftaço nas Antiguid.de Por-

tug.çap. 12. n. 9. Duart. Nun. Defcripç. de Portug. cap.89. Alvar.Ferr.

de Vera Orig.da Nobr.cap.ó, Monarq. Lufit.Iiv.S.cap. \%.
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Fcrnaõ Mendes de Bragança, chamado o Bravo ^ Fi-

dalgo rivcnturcjio, que fc achou na batalha do Cam-
po de Ourique. Era Senhor de Brsganqa, enaõ ce-

ve filhos. (1)

3 /í Infanta Dona Urraca nafceo em Guimarães
antes que leu irmaõ D. Affonfo Henriques. Caiou
com D. Bermudo Paes de Trava, Conde de Traíla-

niara , de que nafceraõ duas filhas , de huma das

quacs procedem os Vifcondes de ViUa-Nova de Cer-
veira , c outras Familias illuílres. (i)

4 jí Infanta Dona 'terefa cafou com D. Sancho
Nunes de Barbofa , defcendente do Conde D. Nu-
no de Cella-Nova , como diz Brandão liv. 10.

cap. 20.

Teve mais outros dous filhos , de que naõ fc

fabc o nome , e morrerão de pouca idade.

f Fora do matrimonio ceve de huma mulher no-

bre a D. Pedro Affonfo ^ valerofiíTmio CapitaD , co-
mo o deu a conhecer em varias batalhas, em que
fe achou com feu irmaô D. Aftonfo Henriques. Em
Franca, onde ElRey o mandou como Embaixador,
teve grande eílimaçaó} e com a amizade

,
que lá

teve com S. Bernardo, voltando a Portugal, coan-
do noticia a leu irmaõ do Santo, foy caufa princi-

pal
,
para que ElRey fundaíTe o iníigne Convento

de Alcobaça , no qual D. Pedro fe recolheo , aflil-

tindo-lhe ElRey com toda a Corte no dia, que to-

mou o habito. iVIorreo mais honradamente ainda do
que tinha vivido, porque deixou de fer Príncipe

para ler Santo. Nunca fe quiz ordenar de IVlifia,

julgando-fe indigno de exercício taó foberano. Fa-
leceo a 9 de Mayo de 1169. Jaz em Alcobaça ao

pé do Altar mor da parte do Evangelho. (3)
Tom.I.Part.lI. Bbb Ti-

[i] Monarq. Lufitan.liv.p.cap. 13. [i] Idem liv. S.cap. 27. Soufa
Hiílor, Genealog.tom i.p3g4o. [3] Caiam. Philip Prud lib i p 14,.

Mcnarq.Lufir.liv.io.cap 33.eliv. 11, cap. I. Soufa Hiftor. Genealog.

tom. i.pig.40. efegg.
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Filhos delRey D. ^ffonfo Henriques.

I f^lnfante D. Henrique^ filho primogénito,

V^ nafceo a f de Marco de 1
1 47 , e faleceo de

poucos annos.

i ElRey D. Sancho^ que lhe fuccedeo na Coroa.

3 O Infante D. 'Joaõ. Deite naõ coníla mais

que morrera a if de Agollo. (i)

4 jí Infanta Dona Urraca nafceo no anno de

1148. Cafou no de 11 60 com D. Fernando II. Rey
de Leaô , mas por caufa de parentefco o Papa fez

diíTolver efte macrimonio no anno de 1171. Manoel
de Faria diz

, que acerca defte divorcio fe fizera hum
Concilio em Salamanca. Morreo a 16 de Outubro.

f A Infanta Dona Mafalda. No anno de 11 5o
efteve contratada para cafar com D. Affonfo li. de
AragaÕj mas nunca fahio de Portugal, nem o cafa-

mento fc ajuftou
, por falecer eíta Infanta pouco

depois do tal contrato. (3)
6 A Infanta Dona 'terefa^ a quem os Flamengos

chamaó Mathilde, cafou com Filippe 1. de Alfacia,

Conde de Flandres, em Agoílo de 11 84, o qual mor-
rendo no fitio de Acre no anno de i ipi , ficou a Infan-

ta governando aquelles feus Eltados com muita pru-

dência. Depois paliou a fegundo matrimonio , e o
celebrou com Eudo III. Duque de Borgonha no
anno de iii>4} mas foraõ feparados por caufa de pa-
rentefco no anno feguinte , c a Infanta paífados al-

guns annos morreo dcfaítradamente aífbgada cm hu-
ma lagoa a <S de Mayo de iii8. Jaz no Convento
de Claraval cm Borgonha. (4)

_7_f
[i] Monarquia liv. 10. cap. 19. Vide Fartos da LuGt. tom.i.pag.189.

[ij Firia no Epitom. part.j.cap.i. fjj Monarq. Lulir. lii/ 10.cap.41>

Duarte Nun. Ghronic. "dc'Rey D Affonf. Hennq. Soiila Hiftor. Genealj
tom.i.jpag.ói.

j_4,j Barbof.no Catalog, das Raiaiujt

I
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7 yf Infanta Dona Sancha. Naõ confta mais que
morrco a 14 de Fevereiro.

8 Fora do legitimo matrimonio teve a Fernando

jíffonfo ^ Alferes Mór do Reino, e a D. jiffonfo ^

Mcítre da infigne Ordem de Rhodcs. Foy muito
valerofo i e renunciando a dignidade, paíTou a Por-
tugal , onde morreo, e jaz fcpuitado na igreja de S.

Joaó da Villa de Santarém, (i)

p Dona Terefa Affonfo. Naõ confcnte o Dou-
tor Brandão (i) que ElRcy D. Aífonfo Henri-
ques tiveílc ella filha

,
porque naÕ vira memoria

delia em cícrituras authcnticas j porém D. António
Caetano de Soufa diz, que a houvera EIRey em El-

vira Gualtcr. (5)

10 Teve mais 2. Dona Urraca Affonfo^ que cafou

com D, Ptdro Aífonfo Viegas, neto de D. Egas
Moniz.

Filhoi dslRey D. Sancho I.

I A Infanta. Dona Confiança nafceo cm Mayo de

lf\. 1 182, e morreo a 5 de Agoílo de 1101,

2 A Infanta Beata 'Terefa. Eftando cafada com
ElRey D. AfFonfo IX. de Leaõ , e já com três fi-

lhos, foy feparada pelo Papa Cclcítino III. no an-

no de iipf por caufa do parcntefco , e cafar ferft

preceder difpenfa. Voltou para Portugal, e reftau-

rando o Moíteiro dcLorvaõ, collocando nclle Frei-

ras da Ordem de Cifter , profeíTou o mefmo Infti-

tuto, e nelle morreo fantamente a 17 de Junho de

i2fo. Paliados trezentos annos, foy achado feu cor-

po mcorrupto, por cujo motivo, e pelos milagres,

que obrava , o Papa Clemente XI. lhe confirmou
Bbb ii o

[1] Cardoi". Agioiog.Lufitan.tom.a. Soufa Hiílor.Genealog. tom. i.

pag. 61. [i] 1'rand.Monarq.Lufit. liv. Io. cap, io. [3] Soafa Kiílor.

Gcaeal. tom.i.pag.ój.
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o cuko de Beata por Bulia de 2.5 de Dezembro de

ijof , e no anno de 172.4 approvou, e concedeo o

Oííicio próprio para todo o Reino de Portugal. Jaz
feu venerável corpo na Capeila mór da Igreja de

Lorvaõ. (í)

3 jí Infanta Beata Sancha fuy Senhora de Alen-

quer, onde fundou hum Convento da Ordem de S.

Francifco em vida do mefmo Santo , c foy o pri-

meiro defta Ordem, que houve cm Portugal. Tam-
bém fundou a Igreja da Redonda na mefma Villa,

e o Moileiro de Celas em Coimbra , onde fez vida

Monacal , e morreo a 1 3 de Marqo de 1 2.2.9 > e nef-

te Moileiro he venerada pelos Fieis, e refplandece

emmilagres, tributando-ihe os Fieis os mefmos cul-

tos, que a fua gloriofa irmu a Beata Terefa. (2.)

4 O Infante D. Jffonfo , que lhe fuccedeo no
Throno.

f O Infante D. Pedro nafceo a 13 de Marqo de
II 87. Por defavenqas, que teve com feu irmaô EU
Rey D. AfFonfo, fahio do Reino, e foy militar nos
exércitos delRcy de Leaó. Depois fe paflou para a

Corte delRey de Marrocos, e fervio nas tropas do
Imperador Miramolim , e de lá fez tranfito para

Aragaó , onde cafou no anno 12,2.8 com Aurem-
biaux, CondeíTa de Urgel , a qual morrendo fem
lhe ficarem filhos, deixou a D. Pedro feu marido

por herdeiro de feus Edados, que depois elle tro-

cou com ElRey D. Jayme I. pela Ilha de Malhor-
ca, que havia conquiílado aos Mouros-, e naõ ten-

do D. Pedro armas para a defender delles, lha ref-

tituio, e houve delle a Cidade de Segorbe, More-
Iha , e outras Praças. Ajudou também efte Infante

a Guilherme de Mongrio, Prelado de Tarragona,
a ganhar a Ilha de Ivica, que poíTuiaõ os Mouros
no anno 12.30. Finalmente faleceu a 2, de Junho do

an-

[i] BarboC noCataloj:. dis Riinh p. 126. Cardof, Ajíiolog Luíic.

tom.j. a 17 d- Junh. SoLif. Hiílor. Genealog ton. t. p, 109 [ij Bur-

bof. no Cacàlog. dis lUinh. e Soiiía allegud. na Hiílor. Geneal. tom. i, .
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anno r if 8 , deixando dous filhos baftardos , D. Ro-
drigo infigne cm letras, e D. Fernando, (i)

6 O Infante D. Fernando nafceo a 24 de Março
de 1188. Foy Principc de altos penfamentos. No
anno de 121 1 caiou com a Princeza Joanna , filha

do Imperador Balduíno de Conítantinopla , e her-

deira dos Eftados de Flandres. Deu grandes moltras

do fcu valor na batalha de Bovinas , em que fe achou
militando por parte do Imperador Othon IV , e

Joaõ I. Rcy de Inglaterra contra Filippe Auguíto,
Rey de Franca } e fendo o Infante prezo, o levarão

para o Caílcllo de Louvre, onde efteve alguns an-

nos. Depois de livre ajudou a Rainha Dona Bran-

Cd de Franca contra Pedro, Duque de Bertanha , c

outros Potentados
,

que cmbaraçavaó àquella Se-

nhora a tutoria delRey S. Luiz feu filho. iVIorreo

em fim na Cidade de Noyon a z6 de Julho de 1235 ,

e eílá fepultado na Abbadia de Market junto a Li-

la. (2)

7 O Infante D. Henrique nafceo no anno de i i8p,
e morreo a 8 de Dezembro , e naõ ha delie mais me-
moria. (3)

8 O Infante D. Raymundo faleceo a 9 de Marco.

i> A Infanta Dona Mafalda cafou com Henrique
I. de Caltella no anno de I2if •, porém fendo efte

cafamento julgado nullo
, por ferem parentes era

gráo prohibido, foraõ feparados 5 e voltando a In-

fanta para Portugal , fe recolheo ao Morteiro de
Arouca de Freiras Benediólinas

,
que ella reformou

com as da Ordem de Ciíler j e aqui tomando o ha-

bito viveo em continuo exercicio de virtudes , e

morreo com opinião de Santa no primeiro de Mayo
de I2f6. Jaz no Moíleiro de Arouca. (4)

10 Â
[i] Barboí. no Cataloj?. das Rainh. p. 117. Soufa Hiftor. G-neal,

tom. r.p. 100. [i] IbiJ. p. loj. Monarq.Lufit.liv. if.cap ;f.p 2_5t,

[}] Barbof. ailcgad. p 127. [4.] Monaiq Lulu. tom.4. liv. 12. cap.u.

Souf. Hiílor, Genealtom. i.liv. i.cap.j. Caram. Phi.ipp.Prud. lib. i.

pag.ip.
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10 yí Infanta Dona Branca foy Senhora da Ci-
dade de Guadalaxara em Caftella •, mas naó fe fabâ

porque titulo lhe veyo aquelle dominio. Foy mui-
to devota da Religião dos Pregadores , e por ifio

lhe fundou em Coimbra o Convento de S. Domin-
gos o velho no Arnado , de que por caufa das en-

chentes do Mondego naõ ha veíligios , fó fim do

campanário, como ainda havia no tempo do Author
da Benediótina Luficana. Morrco aos 17 de Novem-
bro de 1140. Jaz em Santa Cruz de Coimbra, (i)

11 A Infanta Dona Berengnella , ou Berengaria

cafou no anno de 12.13 com ElRcy Valdcmaro 11.

de Dinamarca , a quem chamariõ o Fitoriofo ^ e de

quem teve três filhos , e huma filha. Morieo no
primeiro de Abril de 112.0. (1)

12, Fora do matrimonio teve os fcguintes filhos.

X>. Martim Sanches
,

que nafceo de huma Fidalga
chamada Dona Maria Annes, ou Ayres de Tornei-
los. Por difFercnças, que teve com leu irmaõ El-

Rey D. AíFonfo U. fe paíTou a Caftella, e ElRey
3D. AfFonfo de Leaõ feu cunhado lhe fez grandes
mercês , e honras. Lá cafou com Dona EUo , ou
Olaya , filha do Conde D. Pedro Fernandes de Caf-
tro, e naõ teve deícendencia. Jaz em Cofinos terra

de Campos. (3)
1 7, Dona Urraca Sanches irmã do antecedente

foy Senhora muito virtuofa. Cafou com o neto de

D. Egas Moniz , e a Infanta Dona Mafalda a no-

meou fua teftamenteira.

14 Teve mais ElRey D. Sancho de outra Fi-

dalga chamada Dona Maria Paes da Ribeira a D.
Rodrigo Sanches , do qual confta que morrera valero-

fa-

[i] Barbof. Catai, das Rainh.p.izy. Monarq. Lufitan. tom. 4.IÍV.IX.

cap. ai. Souf. Hiftor. Geneal. tom. i.cap. 9. Benedift.Lufitan. tom. 2.

p.318. Garibay tom.4. IÍV.34..C. if. [i] Birbof. no Ciral. das Rainhas

p.i 34. Souf. Hiftor. Geneal. tom. i.p. 115-. [3] Souf. Hiftor. Geneal.

tom.i.p.89.Bensiiftin. Luíít.tom.i.p. 3 18. Mariz Dial. z. p.í>3. Mo-
narq. Lufit. lisr.ij.cap.ó.
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ínmente cm 7 de Julho de i24f em huma contenda,

que tivera com D. Martim Gil de Sovcrofa fobre

reciprocas dependências i e vindo mortalmente fen-

do, efpirou à porta do Convento de Grijó de Có-
negos Regrantes, onde pozeraô huma Cruz de pe-

dra para memoria, (i)

15- D, Gil Sanches. Dizem huns fomente que na5
cafaraj outros accrcfccntaó que fora Clérigo, e que
morrera a 14 de Setembro de 125o. (i)

1(5 D. Nuno Sanches morreo de tenra idade.

17 Dona Mayor Sanches também morreo menina.

18 Dona Confiança Sanches. Ha tradição que vi-

vera no Mofteiro das Donas de Santa Cruz, que ef-

tava junto ao próprio Convento dos Religiofos, ô

que poíTuira grandes rendas , as quaes foube diítri-

biiir com piedade, c grandeza. Dizem que lhe appa-

receraõ os gloriofos S. Francifco , e Santo António,
e que morrera com opinião de Santa a 8 de Agoílo
de IZ69. Seu corpo foy achado inteiro, e incorru-

pta em tempo delRey D. Manoel. Jaz em Santa

Cruz de Coimbra, f^)

ip Dona Terefa Sanches foy a fegunda mulher de
D. AfFonfo Telles de Menezes , Rico-Homem , c

Senhor de Albuquerque , e outras muitas terras,

Defte fecundo conforcio procedem muitas Cafas il-

luítres de Portugal , como a dos Menezes, Canta-
nhede, Tarouca, e outras, (4)

[i] Monarq. Lufitan. liv. 14. cap. 14. Corograf Port. tem. i.p.iji;

fij Monarq. Lufitao. iiv. ia. cap.ii. Souf. Hiftor. Gcnealog. rom.i;

p.91. [3] Monarq. Lufican. Iiv. if . cap.jf. Barbof. noCatalcg. dag

Rainii.p.119, SouíaHiftor.Geneal. tom.i.p.ji. [4j Monarq. Lulic.

liv. iz. cap.zi.

/i-
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Filhos àelRey D. Affonfo 11.

1 f"\ Infante D. Sancho fucceílor.

2 V_y o Infante D. Affonfo nafcco a f de Mayo
de I2ICV, e fuccedeo a feu irmaõ , entrando a go-
vernar ainda em vida delle.

3 A Infanta Dona Leonor nafceo no anno de

121 1 , e calou no de 1219 com Valdemaro III. Rcy
de Dinamarca, enaÕ de Dacia,como diz eruditamen-

te D. António Caetano de Soula, emendando a Bran-
dão, c outros Efcritores. Morreo de parto a 1 3 de
Mayo dei 231, e naÕ deixou fucceflaõ alguma, co-

mo bem moftra D. Jofeph Barbofa contra o Bifpo

Caramuel. Eítá fepultada cila Infanta em Rin^ftad.

4 O Infante D. Fernando , a quem chamarão o
Infante de Serpa

,
porque foy Senhor deita Villa.

PalTou a CaftcUa , e Já militou contra os Mouros
valerofamcnte, por cujas acções ElRey D. Fernan-
do o Santo o cafou no anno de 1241 com a Senhora
ceBalvas Dona Sancha Fernandes de Lara, filha do
Conde de Lara. Naõ conda de certo quando mor-
reo, nem onde eftá enterrado. (2)

f Fora do matrimonio teve o fobredito Rey a

D. 'Joad Affonfo , do qual naõ ha mais memória
,
que

a que fe infere da infcripqaó de huma fepultura col-

locada no Moíteiro de Àlcobaqa à porta do Capitu-
lo da parte de fora da banda efquerda

, por onde
confta que morrera no anno de 1234. (3)

[i] Souf. Hiftor. Gcncal. tom.i.p. 144. Barbofa no Catai, das Rainh.

p.i37.8cfeqq. [i] Monarq. Luf1t.liy.15. cap.20. Soufa allegad. tom.i.

p.141. [3J Mo narq. allegad.

Fi'
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j

Filhos delRey D. Affonjo HL

I A Infanta Dona Branca nafceo a 28 de Feve-

Jl\, leiro de I2f9 na Villa de Guimarães. Foy
Senhora de Montemor o Velho, de Campo-Mayor

,

e de outras terras, e foy AbbadeíTa do Mofteiro de

Lorvaõ , onde procedia com tanto exemplo, que
lhe deraõ em Burgos o governo do Moílciro das

Huelgas , de cujo dominio , e obediência pendiaõ

doze Morteiros. Naô fe fabe quando morreo. (i)

2 O Infante D. Fernando naõ le fabe quando naf-

ceo. Morreo ainda menino era Lisboa no anno de

1162.^ e jaz em Alcobaqa.

3 O Infante D. Diniz
^ que fuccedeo na Coroa.

4 O Infante D. yíffonfo nafceo a 8 de Fevereiro

de 1263. Foy Senhor de Portalegre , Caftello de

Vide, Marvaô, Arronches, e outras terras. Por
defavencas, que teve com fcu irmaõ ElRey D. Di-.

niz, paíTou-fe a Callella , e lá feguio a Corte, ca-

fando com a Infanta Dona Violante Manoel , filha

do Infante D. Manoel, Senhor de Efcalona, efilho

Jo Santo D. Fernando III. Rey de Caftella. Mor-
reo em Lisboa a 2 de Novembro de 1312. Jaz em
S. Domingos de Lisboa collocado cm hum tumulo
na parede por cima da porta , que hia do cruzeiro

para a Sacriília. (2)

f A Infanta Dona Sancha nafceo a 2 de Feverei-

ro de 1264. Perfílhou-a fua tia Dona Conftanqa San-

ches, e lhe largou muitas terras, que poíTuia. Ten-
do naõ mais que cinco annos, foy com a Rainha fua

máy a Caíiella , e eftando em Sevilha morreo no
anno de 1302. Jaz cm Alcobaça. (3)

Tom.I.Part.íI. 'Ccc 6 A
[i] Barbof. Catalog. dasRaính. p.2 77- [a] Souf. Hiílor. Genealog.

tom I. p. iSy. Mooarq Lufit. liv. ló.cap. 3 1. etom 6. p. 178. Cardof,

Agiol Lufit,tom.i.p.62. \i\ Souf.Hiftor.Geneal,tom,i.p,i7(5. Mo^
narq. Luíit. Hy.iô.cap. 48.
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6 A Infanta Dona Maria nafceo a ii de Novem-
bro de i26f. Viveo Religiofa no Mofteiro das Do-
nas de Santa Cruz de Coimbra , e aqui morreo com
opinião de fantidade a 6 de Junho de 1 304. Jaz em
Santa Cruz de Coimbra, (i)

7 O Infante D. Fkente nafceo a 21 de Janeiro de
ii68. Morreo em Lisboa, e jaz em Alcobaqa. (2)

8 Além deftes filhos teve fora do matrimonio
os feguintes : D. Âffonfo Diniz

^
que nafceo de Ma-

ria Peres da Enxara, e cafou com Dona Maria Ri-
beira, donde procedem osSoufas da Cafa de Arron-
ches. (3)

9 D. Martim Affonjo Chichorro. O Chronifta Fr.

António Brandão, diz que a mãy defte Senhor fora

huma filha do Alcaide , ou Governador de Faro,
muito formofa , de quem nofioRey D. Aífonfo fe na-

morara j e que cafando D. Martim na Cafa dos Sou-
fas, foy progenitor dos Soufas da Família dos Mar-
quezes das Minas j porém naõ aííegura eíla origem
com certeza. (4)

10 D. Fernando Âffonfo. Foy Cavalleiro Tem-
plário , e filho de Dona Chamoa Gomes , filha do
Conde D. Gomes Nunes. Os Freires de Veles o ma-
tarão em Évora , e jaz fepultado na Igreja de S.

Braz de Lisboa, (f)
1

1

D. Gil Affonfo. Foy também Cavalleiro Tem-
plário , e Bailio da Jgreja de S. Braz de Lisboa,
onde eftá fepultado.

12 D. Rodrigo Affonfo. Parece que Fr. António
Brandão dá a entender, que ElRty D. Affonfo tive-

ra dous filhos com eíte mefmo nome. Vejaô-fe os

lugares citados. (6) 13 Z)o-

[i] Cardof. a 6 dejunh.[i] Monarq. Lufit.liv.if.cap.iS. [jjibid,

cap. 29. Souf. Hiftor. Geneal. tora. i . p. 1 7 7 . Moreir. Theatr. Geneal. da

Cafa dos Souf. p. 3 19. diz, que cfteD. Affonfo Diniz na5 fora baftardo.

[4] Brand. Monarq.Lui1t.liv.1j.cap.i9. Emprez. Militar, p.13. Bene-

di£t. Lufit. part. 2. p. 322. [f] Souf. Hiftor. Geneal. tom. i. p. 177»

Malt.Port.tom.i.liv.2.cap.6.n 71. [j-] Monarq. Lufit. liv.if.cap. 29.

e no Pro). da part. /, Veja-fe também a Leitaó Ferr. oas Notic. Chronol.
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13 Dona Leonor Jffonfo. Foy cila Senhora cafa-

da duas vezes : a primeira com D. Eftevaõ Annes,
filho de D. Joaõ Garcia de Soula, chamado o Pin-
to. Por morte de D. Eítcvaô tornou a cafar com D.
Gonçalo Garcia de Soufa, Alferes Mór dclRcy D.
AfFonlo, a quem também fez Conde. De nenhum
deites matrimónios teve filhos Dona Leonor, (i)

14 Dona Urraca Jffonfo cafou com D. Pedro An-
nes, que governava a Provincia de Trás os Montes, {z)

if Dona Leonor Affonfo . Foy Religiofa no Mof-
teiro de Santa Clara de Santarém , e alli refplande-

ceo em grandes a6los de virtude. (3)
16 Dona Urraca Affonfo, Viveo , e morreo no

IVIoíleiro de Lorvaô cm 4 de Novembro de 1281.

Jaz no mcfmo Convento em fepultura ha pouco def-

cuberta. (4) O grande Genealógico D. António
Caetano de Soufa numera mais outro filho a ElRey
D. Affonfo III. e diz que foy o Infante D. Henrique

Affonfo , mas poem-no em duvida. O Padre D. Luiz
de Lima (f) entre os filhos baftardos defte Rey af-

fina também a D. Pedro Affonfo^ de que naô acha-

mos noticia em outra parte.

Filhos deiRey D. Diniz,

I A Infanta Dona Confiança nafceo a 3 de Janei-

Jr\ ro de iipo, c no de 1302 cafou com D,
Fernando IV. Rey deCaílella, de que teve dous fi-

lhos, cuja defcendencia ie pode ver cm D. António
Caetano de Soufa. Morreo a 18 de Novembro de

1313. {6)

Ccc ii 2 O

[i] Monarq. Liiíit. liv. I j".cap. 29. ecap. 3Ó. [i] Idem ibid. Souf,

Hiftor. Geneal. tom. i . p. 1 79. [3 ] Cornej. Chronic.da Ord. tom z. p.6 1.

EfperanqaHiftor.Scrafic. liv.f.cap.s». [4,] Souf. Hiftor. Geneal.rom.l.

p 180. [f] Lima Geograf. Hiftor. tom. i.p. 110. [ó] Soufa Hiftor,

Geneal. tom.i.p.z86.
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z o Infante D. Ajfcnfo fucceflor.

^ Teve mais fora do matrimonio de difíerentes

mulheres os feguintes filhos. D. Affonfo Sanches naf-

cido de Dona Aidonça Rodrigues Telha. Foy mui-
to querido de feu pay , o qual o fez feu Mordomo
Mór, e Senhor da Villa do Conde, c outras muitas

terras. Efta nimia aíFeicaó caufou tal inveja a feu

irmaó D. Aífonío, que o perfeguio fortemente de-

pois que principiou a governar. Cafou com Dona
Terefa Martins , filha do Conde de Barcellos , e

fundou com fua mulher o Mofteiro de Santa Clara

da Villa do Conde, dotando-o grandiofamente. Fa-
leceo no anno de 132.9, c jaz fepultado no mefmo
Mofteiro com opinião de virtuofo. Ha tradiqaó, que
depois de morto apparecera com fua mulher às Re-
ligiofas do leu Mofteiro, animando-as em huma oc-

cafiaõ de guerra em Caftella. (1} Deftc matrimo-
nio defcendem por alliancas muitas Familias illuf-

tres defte Reino.

4 D. Pedro Affonfo havido em Dona Garcia
Froyas , mulher de qualidade , natural de Torres
Vedras. Foy o fobredico D. Pedro Conde de Bar-
cellos, Alferes Mór do Reino, Mordomo Mór da

Infanta Dona Brites, e pofTuio m.uitas terras, com
cujo dominio , e rendas confervava huma cafa mag-
nifica. ElRey D. Diniz feu pay o eftimava muito,
e elle o merecia pelo feu valor , e letras. Compoz
o celebre Nobiliário , em que defcreve a origem de

quafi todas as Familias deHefpanha, ehe eftimavel,

f?or naô haver outro defte género mais antigo. Ca-
iou três vezes , mas nao teve defcendencia. Morreo
no anno de I3f4, e jaz enterrado no Convento de

S. Joaó de Tarouca da Ordem de Cifter. A ertatu-

ra do feu corpo tinha de comprido onze palmos. (2.)

r g-

[i] Monarq. Lufit. tom.ó.p.iyi.etom.f. p.59. e Z70. Agiol. Lufit.

jioprimeiro de Janeiro. Souf. Hiftor.Geneal. tom. i.p 237. [2] Idem
ibid p.2;'4.efeg. Rodrig. Mend. da Silv. Catai. Real, Monarq. Lulitaa,

liv.18. cap.4.8^
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- f D. Pedro yíffonfo. Eíte foy outro filho delRey
D. Diniz, e cafou com Dona Maria Mendes. Mui-
tos le enganarão com eíie D. Pedro, fazendo-o Au-
thor do faraofo Nobiliário , o que desfaz facilmente

o iníigne D. António Caetano de Soufa. fi)

6 D. Joad Jffonfo. Foy legitimado a 1 5 de Abril

de 13 17, e nafcido de Maria Pires, mulher de qua-

lidade. Foy Mordomo Mór da Rainha Santa Ifa-

bel , e ElRey D. Afi-onfo , irmaõ deite D. Joaõ ,

o mandou degoUar a 4 de Junho de 1 3if . (2,)

7 D. FernaÕ Sanches. ElRey feu pay lhe fez

muitas mercês. Cafou com Dona Froilhe Annes de

Briteiros.

8 Dona Maria Affonfo havida em Dona Marinha
Gomes, mulher nobre de Lisboa , e que fundou a

Igreja de Santa Marinha. Cafou com D. Joaõ de

Lacerda, de quem houve dcfcendencia. (3)

p Dona Maria Âffonfo. Foy Freira em Odivel-
las , e falcceo no anno de 1 310 com opinião de vir-

tuofa.

Filhos delRey D. Affonfo IV.

I A Infanta Dona Maria nafceo no anno de 1 3 1 3 ,

Jf\. e no de 1318 cafou com ElRey de Caílella

D. AíFonfo XL a quem íoífreo muitas defattenqôes

originadas dos illicitos amores, que elle havia con-
trahido com Dona Leonor Nunes de Gufmaó. Mor-
to feu marido , voltou ella para Portugal , c cm
Évora faleceo a 18 de Janeiro de 13^7, porém feu

corpo foy trasladado para a Capella dos Reys em
Sevilha, onde jaz junto delRey feu marido. (4)

z O

[ij Souf. Hiftor, Geneal, tom. i. p. 280. [i] Idem ibid. p. 281,

[3] Salazar Cafade Lara tom.i. liv.g.cap.S. § 3. Torre do Tombo li v. 3.

delRey D. Diniz. tol. 34. c foi, 36. [+] Garibay tom,2. liv.14. cap. j-.e6.

Barbei, no Catai. dasRainb. p. 279.
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2 O Infante D. Jffonfo nafceo no anno de i^if
na Villa de Penella , e morreo menino na mefma
Villa. Jaz fepultado em S. Domingos de Santa-

rém, (i)

3 O Infante D. Diniz nafceo em Santarém a \z

de Janeiro de 1 3 17 , e dahi a hum anno morreo , e

jaz em Alcobaqa.

4 O Infante D. Pedro fucceíTor.

f A Infanta Dona IfabeJ nafceo a 21 de Dezem-
bro do anno de 1324, e dahi a dous annos morreo.

Jaz no Mofteiro de Snnta Clara de Coimbra.
6 O Infante D. 'JoaÕ nafceo a 25 de Setembro

de 132.6 , e morreo a 21 de Junho de 132,7. Eítá

lepultado em Odivellas.

7 jí Infanta Dona Leonor nafceo no anno de

1328 , e no de 1347 cafou com ElRey de Aragaõ
D. Pedro IV. Morreo na Villa de Exerica no ulti-

mo de Outubro de 1348. (2)

Filhos delRey D. Pedro I.

I A Infanta Dona Maria nafceo a (5 de Abril de

/ \ 1 542, na Cidade de Évora. Cafou na mef-

ma Cidade a 3 de Fevereiro de I3f4 com D. Fer-

nando, Infante de Aragaõ i e paíTando-fe para aquel-

le Reino , logrou poucos annos a uniaõ de feu ma-
rido, pois no de 1363 o mandou matar aleivofamen-

le ElRey D. Pedro de Aragaõ feu irmaÕ. Voltou
a Infanta para Portugal , e vivendo na Villa de Avei-

ro, alli faleceo , e defcancaõ fuás cinzas noMoílci-
ro de Santa Clara de Coimbra. (3)

2 O

[ij Monarq. Lufit. liv. 18. cap. fji. [i] Ziirit. Annaes de Aragaõ

tom 2. Hv 8. cap. 15. i4,.e4%. [3] Barbof.no Catai, das Rainh. p. apf.

Lcitaó Ferrcir. Notic.Chronol. num. j-i2. Souf. Hiftor Gencal tom.i.

p. 383. Caiam. Philipp, Prudent, p. 141, Far. noCom. deCam. cant.3.

cft. »oi.
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2 o Infante D. Luiz naõ teve mais que oito dias

de vida.

3 O Infante D. Fernando fucccílbr.

4 De lua fegunda mulher Dona Igncz de Caf-
tro teve os feguintes filhos. O Infante D. Jffonfo fa-

lece© de tenra idade.

f O Infante D. '^oaÕ cafou a primeira vez com
Dona Maria Telles de Menezes no anno de I37(S,

irmã defua cunhada j porem induzido porella, que
era a Rainha Dona Leonor , matou injuílamentc

fua mulher
,
por cujo crime

, paíTando-lc a Caftel-

la , ElRey D. Henrique II. o fez Conde de Valen-
ça, e lhe deu o fenhorio de outras terras, e fun fi-

lha baftarda Dona Conftanca , com quem calou.

Morto feu irma5 ElRey D. Fernando, temendo* fe

ElRey D. Joaó de Caltella
, que pertendia o Rei-

no de Portugal pela Rainha Dona Brites fua mulher,
que levantaíTem os Portuguezes por feu Rey ao In-

fante D. Joaõ , o mandou prender , e na prizaõ mor-
reo. JàZ no Convento de Santo Efievaõ de Sala-

manca, (i)

6 O Infante D. Diniz, Por naõ querer beijar a

maó a fua cunhada a Rainha Dona Leonor, fahio de
Portugal , e paíTou-fe para Caftella , onde ElRey
D. Henrique o cafou com huma filha baílarda, cha-
mada Dona Joanna. Jaz no Moiteiro de Nolía Se-

nhora de Guadalupe , cm cuja fepultura fe lê o ti-

tulo de Rey de Portugal pela pertençaõ, que tinha

ao Reino, (i)

7 A Infanta Dona Brites cafou no anno de 1377
com D. Sancho, Conde de Albuquerque, filho baf-

tardo delRey D. Affonfo XI. de Callella , donde
procede huma dilatada, e Real defcendencia. Eftú

íepultada na Sé de Burgos. (3)

8 Fora do matrimonio teve aZ). 'JoaÕ ^ Meílre
de

[1] Faria Epitom.psrt.^.cap.ç. [a] Monarq.Lufitan. liv. ló.cap.i.

tj] Souf Hiílor.Geneal.tom.i. p. 387. cfeg.
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de Aviz, havido em huma nobre Senhora de Gali-

za, chamada Dona Tereía Lourenço, e depois foy

Rey. (I)

P Teve ElRey D. Pedro mais outra filha baf-

tarda , a que naó fe labe o nome , mas coníla que
fe criara no Moíteiro de Santa Clara de Coimbra,

Filhos deiRey D. Fernando.

I /"^Infante D. Pedro
^ que morreo menino.

z \, J O Infante D. Affonfo também morreo de
pouca idiide.

3 A Infanta D. Brites nafceo em Coimbra no an-

no de 1 371. Cafou a 14 de xMayo de 1383 na Cida-

de de Badajoz com ElRey D. Joaó 1. de Caftella,

precedendo diípenfa Pontifícia no gráo do paren-

tefco , que havia entre os efpofos , e celebrando fe

eíla funcaõ com grande pompa , e magnificência.

Pouco durou eíla uniaõ, porque morrendo ElRey
no anno de 1390, ficou a Rainha Dona Brites fem
filhos , c defamparada de parentes , e amigos em
Portugal, e Caílella. Em Portugal, porque ElRey
D. Joaó I. feu tio havia tomado pofle do Reino,
contrariando para mayor força a fua legitimidade;

e em Caítella era mal aceita por caufa das guerras,

que enta5 houve na pcrtençaó de Portugal. Sem
embargo defta affliccaõ , em que fe via , confide-

rando-fe na flor dos feus annos, e formofiíTima, fen-

do procurada para fegundas vodas pelo Duque de

Auftria, foy eíla Princcza taõ virtuofa, e pruden-

te, que mandou dizer aos Embaixadores , que as

mulheres como ella naó cafavaò duas vezes; de cu-
ja

[i] A' cerca da verdadeira Mãy de D. Joaó, Medre de Aviz, veja-

fe Joíeph Soares da Silva nas Memorias dclRey D. Joaó I. e a D. An-
tónio Gietaao de SoLifa no tom. 2, daHiftoria Genealógica da Cafa

Real Portu^ucza.
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ja refpoQ:^ ficarão admirados. Morreo em fira na

Villa de Madrigal, (i)

4 Fura do matrimonio teve a Dona Ifabel
^
que

nafceo no anno de 1 554 , e no de 1 578 calou cm
Burgos com D. Aííonfo, Conde de Gijon , e No-
ronha, filho baftardo delRey D. Henrique 11. de

Cafteiía. Defte matrimonio procedem muitas Famí-
lias illuílres defte noíTo Reino, os Condes de Mon-
fanto, Marquezes de Calcaes , os Condes de Valla-

dares, os de Arcos, os de Villa Verde, os Marque-
zes de Angeja, os de Marialva, os Condes de Can-
tanhede, os Senhores de Ílhavo, 6vc. Por morte de

feu marido voltou eíla Senhora para Portugal , on-

de íeu tio ElRey D. Joaõ I. lhe fei muitas mer-
cês, (i)

Filhos delRey D. Joaõ /.

I \ Infanta Dona Branca nafceo cm Lisboa a

xV 1 5 de Julho de 1 588 , e morreo no de 1 389.

Jaz na Balilica de Santa Maria , antiga Metropoli-

rana de Lisboa, junto delRey D. Aífonfo IV. feu

bifavô.

1 O Infante D. yíjffonfo nafceo cm Santarém a 30
de Julho de 1390. Foy jurado fucceflor do Reino.
Viveo dez annos, porque faleceo a 11 de Dezem-
bro de 1400. Jaz na Cathedral de Braga cm hum
tumulo de bronze dourado ,

que lhe mandou de

Borgonha a Infanta Dona Ifabel fua irmã. (3)

3 O Infante D. Duarte fucceíTor.

4 O Infante D. Fedro nafceo em Lisboa a p de

Tom.I.Part.lI. Ddd De-

[i] Souf. Hiftor.Geneal tom.i. p.4.3 i. Monarq. Lufit. tom 8. p.ó/i

.

Duart. Nao. Defcr.dcPort. p. 159. Anno Hiftoric. a 14 de Mayo. Pint.

Ribcir. nos Injuft. SucceíT. dosRcys de Lcaó ^. 13. [»] Soul. allegad.

P4*7- [3] Cuoh.Hiftor. díBrag. tom. z, cap.j-S. n,i, Soares daSil?»

nas Memoiias delRejD.JoaóI. Uv.i. €ap.4f.D.i^;.
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Dezembro de 1592. Foy Duque de Coimbra, e Se-
nhor de Montemor o Velho, e outras terras do In-
fantado. Cafou com Dona Ifabel de Aragaõ , filha

do Conde de Urgel D. Jayme II. no anno de 1419,
Foy elte Príncipe illuílre na paz, e na guerra. No
anno de 1414 fahio de Portugal, e fazendo huma
larga peregrinaqaó na companhia de alguns Fidal-

gos, vio as Cortes dos principaes Soberanos da Eu-
ropa, Africa, e Afia. Nado Imperador Sigilmun-
do fe demorou mais tempo, a quem ajudou na guer-
ra contra os Turcos. Naó foy fó çxcellente na dif-

ciplina militar
,
porque também cultivou o feu en-

genho com as letras divinas , e humanas, e foy pe-
rito nas linguas eftrangeiras , c verfado nas artes li-.

beracs. Ficou por tutor delRey D. AfFonfo V. feu

fobrinho, e no governo do Reino fe houve com fin-

gular prudência , mas com inveja de muitos emu-
los , cuja ambição nunca pode faciar. Sahindo El-
Rey da idade pupilar, e tomando o governo do feu
Reino, em lugar dasgraqas, que houvera de dar ao
Infante feu tutor, tio, e fogro, o defterrou i e pe-
las calumnias de feu irmaõ D. Affonfo , Conde de
Barcellos, c de outros feus inimigos , vindo o In-
fante a Sanearem para fedefculpar, ElRey lhe fa-

hio ao encontro com hum exercito. Pozfe o In-
fante em natural defenfa com alguma gente da fua
facção , deu-fe a vergonhofa batalha chamada da
Alfarrobeira, e nella foy morto o Infante atrevida-
mente do tiro de huma deílinada fetta a 10 de Mayo
de 1449. Foy fepultado na Igreja de Alverca, e da-
qui trasladarão o corpo para Abrantes, depois para
Santo Eloy de Lisboa, e de Lisboa para a Batalha,
onde jaz. Teve féis filhos

, que foraô : D. Pedro ^

Condeílavel de Portugal, eacclamado Rey de Ara-
gaõ. D. JoaÕ^ chamado de Coimbra. Dona Ifabel^

Rainha de Portugal, mulher delRey D. AfFonfo V.
Dona Brites , que cafou em Flandes com Adolfo de
CieV es , Senhor de Reveítein. Dona Filippa ,

que
mor»

1
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morreo recolhida em Odivellas. D. Jayme ^ Arce-
bifpo de Lisboa, e depois Cardeal do titulo de San-

to Euftaquio. (i)

f O Infante D. Henrique nafceo na Cidade do
Porto a 4 de Marqo de 1 394. Foy Duque de Vi-
feu , e Mcftre da Ordem Militar de Chrifto , em
gloria da qual peleijou contra os infiéis em muitas
occaíiões , dando fempre moftras de feu grande va-

lor. Defde a flor dos (eus primeiros annos fe appli-

cou tanto às Mathematicas , que a puras contem-
plações , e igual conftancia de quarenta annos, em-
prendcndo novos defcubrimentos de Ceos , terras,

e climas diftcrentes , deu a conhecer ao mundo o
que o mefmo mundo ignorava. Além de tanto va-

lor, e fciencia era dotado de hum heróico efpirito,

vida fanta , e pura , até que acabou como virtuofo

em Sagres do Reino do Algarve a 15 de Novembro
de 1460. Jaz na Batalha. (2)

6 A Infanta Donn Ifabel nafceo em Évora a 2#
de Fevereiro de T397, ca 10 de Janeiro de 1430 (è

recebeo com D. Filippe III. o Bom , Duque de

Borgonha, e Conde de Flandes, em cujo dia, pa-

ra que íoítc celebrado com mayor folemnidade, inf-

tituio o Duque a Ordem Militar do Tufaô de ou-

ro na Cidade de Bruges, onde fe fcftejaraÕ as vo-

das com huma rara , e extraordinária magnificên-

cia. Teve eíla Princeza tal dom de confelho
,
que

nenhuma acqaõ executava feu marido fem o feu pa-

recer , ainda nas refolucões militares ; porque além
do grande juizo , e prudência , exiftia nella hum
valor verdadeiramente varonil , como em algumas
occafióes o moítrou. Morreo a 17 de Dezembro
de 1471 5 e jaz no Convento da Cartuxa de Di-

Ddd ii jon,

[t] Fernaó L<^pes ChronicadelRcy D. Joaõ T. cap.148. Nunes Chro-
ric. domefroo Rey c loi. [2] Souf, Hiflor. ueneal. tom. i.pag, 105.
Vieira tom.i i. num.óii. Soiif. Hiftor.df S. Dom. parei. ]iv.6.c3p.if.

Soares da Silva nas Memoriai dclRcy D. Joaõ I.liv.i, cap.jj-. e fegg.
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jon, Cidade capital daquelle Eftado. (i)

7 O Infante D. 'Joad nafceo em Santarém a 13
de [aneiro de 1400. Cafou no anno de 1414 com a

Infanta Dona Ifabel fua fobrinha, c filha de D, AF-
fonfo

, primeiro Duque de Braganqa , feu irmaó.

Era o Infante terceiro Condeítavel de Portugal ,

Mcílre da Ordem de Santiago , e Príncipe muy pru-

dente, valerofo, e bemquiílo de todos. Morreo na
Villa de Alcácer do Sal a 18 de Outubro de 1441,
c jaz no Templo da Batalha na mefma Capella dei-

Rey feu pay.

8 O Infante D. Fernando nafceo em Santarém a

ip de Setembro de 1401. Foy Meftre de Aviz com
o titulo de Adminiftrador , c Governador perpetuo
da dita Ordem. A fua vida fempre foy de procedi-

mento naó fó inculpável , mas exemplar, pelo con-
tinuo exercício de virtudes, com que fe fazia ama-
do de todos. Sendo dado em reténs aos Mouros até

lhes fer entregue a Cidade de Ceuta por concerto,

que osPortuguezes fizeraõ com os bárbaros na infe»

liz jornada de Tângere em tempo delRey D. Du-
arte, padeceo ignominias , e injurias naquelle cati-

veiro com huma paciência fanta , até que morreo
depois de féis annos de efcravidau a f de Junho de

1443 í obrando Deos por interceflaó deite Santo In-

fante muitos prodígios. Jaz no Convento da Bata»
lha. (2)

p Sendo ElRey D. JoaÔ ainda Meftre de Avia
teve antes de cafar o Senhor D. Affonfo , primeiro

Duque de Braganqa , que nafceo no Caftello de
Vei-

[i] Souf. Hiftor.Gcnealog.tom. 2.p. iif, efegg, Daart Nun. Def*
eripç dePort. p.144. [zj Silv. Meroor.delRey D. Joaó I.liv. i.cap.^4»

Souf. Hiftor.dcS. Doming.liv. 6 cip. ij.p.35i [3] Nun de Leaô na
Gbron. delRey D Duarte, ena Defcr dcPorr. p 120 Cardof Agiolog-.'

Lufi-. tom }. a 5 dejiinh. Souf. Hiílor. de S. Dara.part. 1. liv-6.rap.17,

eí8 Siar. da Silv. Memor.delR.ey D. Joaó I. liv i. Sou {a Hiílor. Ge-
ntal tom. 2. liv 3. cap. <>. Vafco Mouíioho no Aâoafo Africauo caat. ^
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Veiros do Alentejo no anno de 1370, e havido em
Dona Ignez Pires, mulher nobre, a qual depois foy

Commendadeira de Santos. Cafou a 8 de Novem-
bro de 1401 com a Senhora Dona Brites Pereira,

CondeíTa de Barcellos , filha única do Condeftavel

D. Nuno Alvares Pereira , de cujo feliz conforcio

defcendc , como de tronco gloriofo , a SereniíTima

Cafa de Braganqa hoje reinante. Morreo na Villa

de Chaves em o mez de Dezembro de 1461. Foy
fepultado na Igreja dos Capuchos da mefma Vil-

la. (O
10 jí Senhora Dena Brites naõ fe fabe quando

nafcco •, porém cafou a 26 de Novembro de 140$*

com Thomaz Fitz , Conde de Arundel em Ingla-

terra, onde foy efta Senhora recebida com pompe-
ia magnificência. Defte cafamento naõ teve fucceC-

faó , e pela morte de feu marido paíTou a fcgundas

vodas no anno de 141 f com Gilberto Talbot, Ba-
raõ de Irchenfield, de que também ficou viuva 00
anno de 141P. Ignora-fe o anno, em que morreo.

Filhos delRey D. Duarte.

1 /^ Infante D. 'JoaÕ nafcco em Lisboa em Ou-
\J tubro de 14ÍP, c morreo de tenra idade.

1 A Infanta Dona FiUppa nafceo em Santarém a

27 de Novembro de 1430, e morreo a 24 de Mar-
qo de 1439 ameaçada de pefte.

3 O Príncipe D. /íffonfo fucceflor.

4 A Infanta Dona Maria nafceo a 7 de Dezem-
bro de 1432 na Villa do Sardoal , e naõ teve mais

que hum dia de vida.

f O Infante D. Fernando nafceo em Almeirim
ai7

'
j

[ij Soufa Hiftor. Gcneal. tom./, lib.ó. Per. Chron. dos Carm. tom.i^^

Lorena perfeg. p.4oy.
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a 17 de Novembro de 14^^ , enode 14^8 foy jurado
Príncipe fucceíTor do Reino. Era Duque de Vifeu,
Condeílavel do Reino , Senhor de Beja , e de ou-
tras muitas terras. Gafou nas Alcáçovas com a In-
fanta Dona Brites , filha de fcu tio o Infante D.
Joaó no anno de 1447. Como o Infante era de ele-

vados efpiritos , fahio do Reino occultamente , e

foy ter a Ceuta com a idéa de fer alli Fronteiro j

porém ElRey D. Aífonfo feu irmaó o fez voltar ao

Reino, € depois fe fervio do feu valor na jornada,

c expugnaqaó de Africa. Morreo em Setúbal a 18

de Setembro de 1470, e jaz no Morteiro da Concei-
qa5 de Beja, que a Infanta fua mulher fundara. Def-
ta Real uniaó nafceraó o Senhor D. 'Joaõ, o Senhor

D. Diogo , o Senhor D. Duarte, o Senhor Rey D. Ma-
noel^ a Rainha Dona Leonor, a Duq^aeza Dona Ifabel

^

communicando-fe também por via defte cafaraenio

o Rcgio fangue dos Sereniítimos Senhores Duques
de Bragança a quafi todos os foberanos Principes da
Europa, (i)

6 ul Infanta Dona Leonor nafceo em Torres Ve-
dras a 18 de Setembro do anno 1434. Cafou com o
Imperador Federico III. no anno de i4f i , e a i5
de Março de I4f2, o Papa Nicoláo V. a recebeo em
Roma , e a coroou Imperatriz a 19 do mefmo mez \

c pafíando depois a Alemanha, foy coroada Rainha
de Hungria, e Bohemia. Foy efta Princcza igual-

mente muito formofa, e difcreta , cujos predicados

fazia realçar mais com huma íingular modeftia, que
era o attrafbivo de todos a amarem , e refpeitarem.

Falcceo em Neuftadt a 3 de Setembro de 1467. Jaz
no Morteiro de Cifter da mefma Cidade. (2)

7 O Infante D. Duarte nafceo em Alenquer a 12

de Julho de 143 f, e morreo de tenra idade.

8 yí Infanta Dona Catharina nafceo a if de No-
vem-

[1] Nun. Chrçnic delRey D. Aftonío V.cap i Barbof.no Catai, das

Raioh. S'juf Hiftor. Genealog. tom.i. [i] Faria Europ, Port. tom. z.

patt. 3. cap. 2. n. 18. Duarte Nun. Defcr. de Port. p. 1 40. Soufa allegad.
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vcmbro de 1416. Eíleve defpofada com D. Carlos,

Príncipe de Navarra , e com ElRey de Inglaterra

Duarte IV. mas nenhum calamento fe efíeituou.

Foy Princeza de muitas virtudes , e com tanta ap-

plicaqaõ ao excrcicio das letras, que chegou a tra-

duzir em Portuguez o livro da perfeição dos Mon-
ges, que em Latim compoz S. Lourenço Juflinia-

no. Morreo no Morteiro de Santa Clara de Lisboa
com opinião de virtuofa aos 17 de Junho de 1463.

Jaz no Convento de Santo Eloy delta Cidade, (i)

p jÍ Infanta Dona yoanna nafceo no fim de Mar-
ço de 1439 na quinta do Monte Olivete da Villa

de Almada. Cafou com Henrique IV. de Caftella a

21 de Mayo de I4f5'. Foy muito formora, e natu-

ralmente alegre, e efperta, donde fe lhe originarão

as calumnias, de que a arguiraÕ. Teve huma única

filha, que foy a Princeza Dona Joanna, jurada her-

deira de Caftella, a quem a fortuna, que lhe ufur-

pou o Reino, contentou com o nome de Excellen"

te Senhora. Morreo a Rainha Dona Joanna era Ma-
drid a I 3 de Junho de I47f . Foy fepultada no Mof-
teiro de S. Francifco da mefma Villa , cuja fepul-

tura eítá hoje desfeita, (i)

10 Ainda que Manoel de Faria tem por cerco

que ElRey D. Duarte naô tivera mais filhos fora

do matrimonio , os Genealógicos mais indagadores

âffirmaó, que tivera a D. 'Joaõ Manoel , nafcido de
Dona [oanna Manoel, Dama da Rainha Dona Leo-
nor. Criou-fe em cafa do inconquiftavcl , c grande
D. Nuno Alvares Pereira , e de quatorzc annos to-

mou o habito da Religião do Carmo em Lisboa, e

aqui foy Prior , e Provincial, donde a merecimen-
tos das fuás virtudes foy elevado à dignidade deBif-

po de Ceuta, '* ois Bifpo da Guaida. ElRcy D.
Affbnfo V. feu irraaõ o fez também fcu Capellaõ

Mór,

[i] Agíolog. L'ifican. tom.3.a 17 dejunlio^ [*J Souf. Hífior. Go*»

Bcalog.tom.t, p. é6i.
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Mór, c fe aproveitou muito cia fua prudência, vir-

tude, e confelhos. Morreo em Lisboa , e jaz no
Convento do Carmo da mefma Cidade na Cafa do
Capitulo velho, como nosmoílra o moderno, e in-

íigne Chronifta deíla Religião •, e naõ na Sé de Lif-

boa, como efcreve o Author da Corografia Portu-

gueza. (i) Daqui procedem os illultriíTimos Con-
des de Acalaya.

Filhos delRey D. Jffonfo V,

I f''\ Príncipe D. JoaÕ nafceo em Cintra a 29 de

V >/ Janeiro do anno de i4f i , e morreo de ten-

ra idade.

2 y/ Infanta Beata yoanna nafceo cm Lisboa a 6
de Fevereiro de i4f2. Foy de fingular virtude, e

admirável formofura, por cujas prendas muitos Prín-

cipes a pcrtenderaõ para efpofa j mas repudiando-a

todos, viveo em perpetua caftidade. Confagrando-
fe toda a Deos, tomou o habito de Religioía de S.

Domingos no Moíleiro de Jefus de Aveiro no an-

no de i47f , onde vivendo dezoito annos em conti-

nuo exercicio de todas as virtudes, em que flore-

ceo, acabou o circulo dos feus dias nefte mundo a

12 de Mayo de 1490. Jaz fepultada no mefmo Mof-
teiro em hum primorofo tumulo , que lhe mandou
fazer o Senhor Rey D. Pedro IL para onde fe traf-

ladaraõ as veneráveis Relíquias em 22 de Outubro
de 171 1 , por ordem delRey D. Joaõ V. O mefmo
Senhor D. Pedro IL alcanqou do Papa Innocencio

XL o culto de Beata defde 4 de Abril do anno de

169^' (2)

5 O Príncipe D. Joaõ fucceíTor.

Fí-

[i] Bcncdiél.Luíit.tom.i.p.381.Per.Chron.dosCarm.tom. i.n.i 65-5-.

Corog.Port.tom.i.p.j^i. [2] Fr.LuizdeSouf.Chron deS.Dom parti

.

li?.;-. Agiol.Dom.a iz deMayo.Souf.Hiâor.GeQcal.tom.j.cap.i p.79.
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Filhos delRey D. Joaõ II.

I /"^Príncipe D. /Iffon^o nafceo em Lisboa a 18

V_^ de Mayo do anno I47f . Calou com a Prin-

ceza Dona líabel, filha dclRty D. Fernando o Cíí-

thiiitco ^ a 23 de Novembro de lyjo. Nas fuás vo-

das fc fizeraõ as mayorcs feitas, e dcmonlhaçóes
de alegria em variedade de erpcétaciilos ,

protufaõ

monlliuora de manjares, e invenções rxquificas de

bailes, cjLiaes nunca fe viraô, nem ouvirão^ porém
como fe toda aqueila magnificência, divertimento,

e grandeza fora feita por i'^go , e brinco da fortu-

na , dentro de poucos dias fe mudou cm fubitos

pr^^ntos, e lutos
,

porque eítc Prmcipe na florida

idade de dezafcis annos, caiado de fete mezes , ca-

hmdo de hum cavallo , em que rilonho corria pelas

margens do Tejo junto a Santarém, fe fez em pc-

daqos •, e deitado íobre a humilde cama de feno na

choca de hum pobre pefcador , exhalou a alma a

I 3 de Julho de 1491 , nos braqos dclRey feu Pay ,

aã Rainhi lui Mãy, e da Princeza fua Elpofa, dcf-

feitos todos em lagrimas, e fcntimento por taõ laf-

timofa fatalidade. Jaz na Batalha na Caía do Capi-
tulo, (i)

2 Teve nna do matrimonio a D. '^or^e ,
que

nafceo em Abrantes a 11 de Agoflo de 1481. Foy
fua mãy Dona Anna de Mendonça, Dama da Rai-

nha Dona Joanna, e Senhora muito n^bre , e taõ ef-

timada, e querida dclRey, que a feu relpeito ( diz

õ Author do Anno HLiitorico ) mandou erigir o

Molteiro de Santos o Novo , e a nomeou Com-
Tom.l. Parei I. Eee men-

[i] Garcia de Ri-fend, diro-», delRfy D/oaô Il.cap S.eiji. Anno

íiiftoriro a II ,e 15 rie Julho. Soiil. Hijílor. Gcneal.tom, 3,cap.4. Fon*

íèca F.yora gloriola pag. 96,
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mendadeira perpetua , onde faleceo virtuofamente
no anno de if4f. Naõ foy menor o amor, que El-
Rey teve aede filho, o qual le criou em cala da
Senhora Dona Joanna lua tia ; e falecendo eíta Prin-

ceza, o trouxe para o Paqo a Rainha lua madraita,

e o conduzio a Évora, onde ElRey citava, o Bif-

po do Porto. Foy erperallo fora da Cidade o Prín-

cipe D. AfFonfo fcu irmaõ com toda a Nobreza,
mandou-o leu pay tratar de Excellencia, mas por
lifonja lhe fallavaõ por Alteza. Qiiiz ElRey dei-

xallo por fucceíTor do Reino , ao que fe oppoz a

Rainha, por fer cm prejuizo de feu irmaõ D. Ma-
noel, a quem de direito tocava, e também naõ quiz

vir nifio o Papa Alexandre Ví. havendo por eíla

caufa grandes difcordias entre ElRey , e a Rainha.
Mas como ElRey naõ pode confeguir o que defe-

java, fez a D. Jorge o mayor Senhor, que havia em
Hefpanha, porque quiz que fuccedefle aos bens de
feu bifavô o Infante D. Pedro, e aíTim ficou fen-

do Duque de Coimbra , Senhor de Ndontemór o
Velho, Marquez de Torres Novas, Meftre das Or-
dens de Santiago, e Aviz, e Senhor de outras mui-
tas rendas. Morto ElRey , foraõ muitos Fidalgos a

Vilhi-Nova bufcar o Senhor D. Jorge, e o condu-
zirão a Montemor o Novo, onde eltava ElRey D.
Manoel. Foy logo em direitura apearfe ao Paqo vef-

tido de burel, e aíTim fubio a beijar a maõ a El-
Rey } e o Prior do Crato D. Digo de Almeida, que
era feu Ayo , pcgando-lhe pela maó , fe pozeraõ
ambos de joelhos , e o entregou a ElRey leu tio,

ííizendo-lhe huma eloquente oracaõ, em que lhe di-

zia como ElRey defunto lho deixara encommenda-
do. ElRey D. Manoel lhe fez grandes honras, e

lhe deu cafa no Paço. Contava jcá o Senhor D. Jor-
ge vinte annos de idade, quando ElRey o cafou

com Dona Brites de Vilhena, filha de D. Álvaro,
irmaõ do Duque de Bragança D. Fernando II. e âcC-

te matrimonio defcende a illuílre Família dos Alen-
caf-
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caílres. Morreo o Senhor D. Jorge no anno de l ffo

,

e jaz no Convento de Palmella. (i)

Filhos delRey D. Manoel,

I /^ Príncipe D. Miguel xla Paz foy filho da prí-

V_>/ meira mulher a Rainha Dona Ifabel. Naf-
eco na Cidade de Saragoqa a 24 de Agoílo de 1498.

Foy jurado Príncipe herdeiro de Caftella, e de Por-

tugal. Na5 viveo mais que dous annos , porque a

20 de Junho de if00 expirou na raellma Cidade, on-

de jaz.

z O Principe D. JoaÕ y filho da fegunda mulher
a Rainha Dona Maria, foy fucceílbr do Reino.

5 yí Infanta Dona Ifabel nafceo em Lisboa a 24 de

Outubro de ifo^. Foy rara a formofura, com que

a dotou a natureza. Cafou em Sevilha com o Impe-
rador Carlos V. a II de Marqo de if25. As fuás

virtudes foraõ mayores que os ieus elogios , e eftes

foraó innumeraveis. Adoeceo cm Toledo , e aqui

expirou no primeiro de Mayo de if ^p. Foy condu-

zido o cadáver da Imperatriz pelo Marquez de

Lombay a fer lepultado na Cathcdral da Cidade de

Granada i e como folie precilb para aquella entrega

abrirfe o caixaõ, chegando-fe o Marquez a tirara

toalha, que cubria o macilento roíto, vendo-o taÕ

demudado , e efpantofo à viíla , foy caufa do pro-

digiofo defengano do Marquez
, porque dalli fe con-

verteo em hum S. Francifco de Borja , cujo ref-

plandor de virtudes iliuílrou tanto a Companhia de

Jefus. No mcfmo dia defta portentofa transforma-

Eee ii çaó

,

[ij Garcia de Hefend. Chron. delHey D. Joiô II. cap. iiz.eiij,

GoesCíiron.delReyD. Manoel part. i.cap.rff. Faria Europ.Port.tora.a,

p. 491. n. f. Leitaó Mifcelan.Dialog. ao. p.ógi. Olor dereb. Emman,
lib. I. cap. 1. Fr. Jeron. Rom. Hiftor. da Ordem Militar de Santiago

cap.9, AonoHiiílor. a iz òe Agofto.
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qaó, que foy a 7 de Mayo do fobredito anno, viò"

a grande ferva de Dcos Soror Francifca dejefus,
AbbadclTa do Moíieiro de Gandia , eítando em ora-

ção , fahir do Purgatório a alma da Imperatriz affil-

tida de alguns Anjos. A 4 de Fevereiro de if74 foy

trasladado o corpo para o Efcurial , onde jaz. Defte
conforcio nafceo ElRey D. Filippe II. (i)

4 A Infanta Dona Èfites nafceo em Lisboa a 51

de Dezembro de if04. Cafou com Carlos III. Du-
que de Saboya a ip de Setembro de ifii. Foy eíta

Princeza ornada de grandes virtudt^s
, pelas quaes

era muito amada de feu efpofo , e tida por huma
íingular Heroina daquellcs tempos. Morreo cm Ni-
za, Cidade de Saboya, a 8 dejaneiro de 15-38. (2)

f O Infa-nte D. Luiz nafceo em Abrantes a 3 de

jVIarço de ifo(5. Foy cfte Príncipe Duque de Beja,

Condeftavel de Portugal, Adminillrador do Priora-

do do Crato, e ornado de tantas virtudes, que,

como diz Damiaô de Gocs
,
para a natureza cum-

prir de todo com os dotes, que lhe deu , lhe havia

de conceder também occafiôes para poder conquif-

far mayores Reinos , e Senhorios do que Alexan-
dre, porque para a execução diííb Ihefobejou ani-

mo. Àííim fe vio na famofa expedição, e conquiíla

de Tunes, que o Imperador Carlos V. feu cunha-
do fez no anno de if3f , onde fe achou o Intante

D. Luiz governando o celebre Galeaõ Botafogo , e

Armada auxiliar, que ElRey D. Joaó III. mandou
ao Imperador, devendo fe à animofa deliberação do
Infante cortarfe a fortiíllma cadea, que atravelTava

o porto da Goleta , de que tanta gloria fe feguio à

Chriílandade, credito à Naqao Portugueza, e fa-

ma ao valor do Infante. Além deftas prendas teve

hum

[i] Rarbof, no Catai, das Rainh. p. 282. Souf. Hiftor. Geneal.tom.j.

p. 247. Duarte Nun.Defcripc.de Port.p.i4f. Cienfueg. Vid.deS.Fran-

cifcodeBorja liv. 2 C3p, 6. tj. Anno Hiftorico no primeiro de Mayo.
Barbei. nosFaílos da Lufitan. a 1 1 de Março. [2] Souf. Hiílor, GcneaJ,

toin.3. P»*í>$» ^^è'^^9Í! nos Faít, da Lufu. tom, i.p.108,
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hum fublime engenho ,
que com o exercício das

arres liberaes, cníinadas pelo grande Meltrc Fedro

Nunes, foube adquirir hum lugar eminente na Re-
publica das letras. Na Religião foy exemplar, e

taõ pio , como o teílifica o Morteiro das Maltezas

de Ertremoz, que ellc edificou , e outras acções óg

caridade. Finalmente faleceo na quinta de Marvilla

junto a Lisboa a 17 de Novembro de ifff , e jaz

em Belém. De Violante Gomes, chamada a Pelica'

fia , donzella humilde , mas de rara formolura , a

qual morreo profeíla no Moíleiro de Almofter, te-

ve ao Senhor D. António^ que foy Prior do Crato.

(O
6 O Infante D. Fernando nafcco em Abrantes a

f de Junho de ifoy. Foy Duque da Guarda, e

Príncipe de condição fincera, muito animofo, ami-

go da verdade , e dizia o que entendia fem o rebu-

c;o da politica adulação. Foy muito dado à liçaõ da

Hiftoria verdadeira , e naõ fabulofa, e por ajuntar

quantas Chronicas havia efcritas em qualquer lingua

que fode, gaitou grollb cabedal. Mandou fazer hu-

ma arvore genealógica illuminada pelo mais infigne

Pintor
,

que havia em Flandes , e conícava defds

Noé até ElRey D. Manoel feu pay. Gafou com
Dona Guiomar Coutinho, filha herdeira do Conde
de Marialva D. Francilco Coutinho, e morreo em
Abrantes a 7 de Novembro de if34. Jaz em Be-
lém, (i)

7 O Infante D. Affmfo nafceo em Évora a 23 de

Abril de ifop. O Papa Leaô X. o creou Cardeal

Dia-

[i] DamiaódeGoesChron delRcy D.Manoei part.i. cap. 101. Maria

Dial 4.c3p.ii. Telles part.i.liv.3.cap.i7.Soufa Hifior Gcneal.tom. j.

p.55-7. Far. Epitom.parr.3.cap.i6 n.9. PauI.Jov.liv.^+.Tarcagnor Hif-

tor. dcl mondop3tt.3.iiv.3. p.170. lihefcas H-ftor. Pcntif. part.2. liv.5,

cap. 2.7. §. I. Sandoval part. a.liv. ii. §. 4- Anno Hifloric.aiz de Julho.

[2] Damiaó de Góes Chronic de.Rey D. Mânoe! part. 1. cap. 1 9. Faria

Europ. Portug. tom.i. part.4.cap i n.f7. O Author do AnnoHiilorico

íflina r perfluameRte onífcimcnto defte Infante af de Julho, tendo já

dçlic feito memoria a j de Jiiniio, dia próprio, e verdadeiro.
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Diácono de Santa Luzia. Foy Eifpo da Guarda, t

de V^iícu, Arcebifpo de Lisboa, c o primeiro Pre-

lado
,
que neftes Reinos ordenou fe leíTe o Cathe-

cifmo da Doutrina chriílã nas Igrejas aos meninos,
e que nas Paroquias houveíTe livros, onde le aflen-

taflem , e efcreveíTem os nomes dos bautizados , e

cafados, fendo elle o que muitas vezes conferia ef-

tes , e os mais Sacramentos com grande caridade.

Foy muito dado àliçaó dos livros, e teve porMef-
tres aos iníígnes Ayres Barbofa, e Pedro Margalho.
Morreo em Lisboa a 21 de Abril de if+o, c jaz cm
Belém, (i)

8 O Infante D. Henrique^ Cardeal, que fuccedeo
no Throno.

P Ã Infanta Dona Maria nafceo conforme a con-

jectura do incanfavel D. Joíeph Barbofa entre o an-

no de if 1

1

, e if 1 3. iVlorreo em Évora no anno de

15-13, ejaz em Belém. (2)

10 O Infante D. Duarte nafceo em Lisboa a 7 de

Setembro de ifif. Defde os piimeiros annos foy

muito inclinado às letras, nas quaes fez bons pro-

greíTos, ajudado da portentola memoria, que tinha,

e das bem ordenadas inftruccões de feu Meftre o ce-

lebrado , e erudito André de Refende. Na muíica

foy defiro, e Iciente, e no exercicio da caca incan-

favel. Gafou em Vilia Viqofa a 13 de Abril de 1^37
com a Senhora Dona llabel , filha de D. Jayme,
quarto Duque de Bragança, de cujo matrimonio naf-

ceraõ a Senhora Dona Maria ^ Princeza de Parma ,

e a Senhora Dona Catharina. Antes deíle Infante fa-

lecer, prediíTe elle mefmo o dia da fua morte , que

foy a 20 de Outubro de 1^40. Jaz em Belém. (3J

II O

[ I ] Góes Chron. delRey D. Manoel part. a. cap. 42. Ágio]. Lufiran.

íom. 2, p.5j-8.e 666. Souf. naHiílor. Geneal. Birb.nos Faílos da Lulif.

[1] Barbof. noCata!. dasRainh. p. 59 i. [5] Góes Chron. delRsy D.

Manoel pare. 5. c 79. Earbof. no Catal.das Rainh. p 3S8. Rodrig. Men-

.des da Silv. Catai Pvc.al p. 98. Man.-.el dsGalheg, TeiEplo da tamaiis'.4.

eíl.)-o. SouíaHiílor. Geaeal. tom. ^.-^.xíi.
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II o Infante D. António nafceo em Lisboa a 9
de Setembro de if i<S. Morreo logo, e jaz em Be-
lém. Deite parto ficou a Rainha Dona Mana taõ

mal
,
que também faleceo dahi a pouco tempo ; e

tornando ElRey D. Manoel a caiar com a Rainha
Dona Leonor, teve delia

II O Infante D. Carlos, que nafceo em Évora a

18 de Fevereiro de ifio. Morreo em Lisboa a if
de Abril de i f 11 , e jaz cm Belém.

I ^ yf Infanta Dona Maria naiceo em Lisboa a 8

de Junho de ifzi. Era Princeza, que em gentile-

za , e virtudes excedco as melhores do feu tempo.
Seu Palácio era huma univeríídude de mulheres lin-

gulares em letras , e outras artes de engenho , a

quem preíídia a famofa Dama Toledana , chamada
J^uiza Sigea , cuja erudição fez aturdir a Euro-
pa. Fundou o Molteiro de NoíTa Senhora da Luz,
huma légua difrante de Lisboa, e o fumptuofo Hof-
pital alli vizinho : o Mofteiro da Incarnação de
Commendadciras de Aviz em Lisboa , e em Évora
o Moíteiro de Santa Helena do Monte Calvário, e

em Torres V^edras o Convento de NoíTa Senhora
dos Anjos para os Religiofos Arrabidos , alcançan-

do da Sé Apoílolica para cfta Igreja o Jubileo da Por-

ciuncula in perpctuum. Morreo a 10 de Outubro de

1^77. Jaz no Convento da Luz. (O

Filhos delRey D. Joaõ 111.

Príncipe D. /Ifonfo nafceo em Almeirim a 24
de Fevereiro de ifz6. Faleceo paílados

poucos dias, e jaz em Belém. 2. A

[i] Barbof. Catalog. dasRainh. p.5 9(?. [2] Soiif. Hiftor.Genealog.

tom. 5. p. 4Í9. Camões cenr. i. Soncf. 83. Joaó de Barr.no Paneayric.

defta princeza, que vem no fim das Notici s de Sever. Maced. Flores

áeKefpanh. cap 8. exceli. 11. Santuar. Marian. tom, a. AnnoHiAoiíca
lo de Outubro. Duarte Nun, Dcicr. de Port. p. ij i.
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z Â Infanta Dona Maria nafceo em Coimbra a

if de Outubro de ifz/. Cafou com D. Filippe,
Principe de Caftella , e fe celebrarão as vodas em
Salamanca a i f de Novembro de if45. Morreo de
parto a 12 de Julho de if4í', eftando em Valhado-
lid. Jaz no Elcurial.

3 yf Infanta Dona Ifabel nafceo em Lisboa a 28
de Abril de ifip. Morreo de poucos mezcs , e jaz

em Belém.

4 yf infanta Dona Brites nafceo em Lisboa a if
de Fevereiro de if3o, e morreo de tenra idade. Jaz
em Belém.

f O Principe D. Manoel nafceo em Alvito no
primeiro de Novembro de if 51. Faleceo cm Évo-
ra a 14 de Abril de if57, e jaz em Belém.

6 O Infante D. Filippe nafceo em Évora a 2f de
Março de if^^. Foy jurado Principe herdeiro do
Reino. Viveo pouco, porque faleceo a ip de Abril

de if50 Jiz em Belém na mefma fepultura de feu

jrmaó D. Aff.nfo.

7 O Infante D. Diniz nafceo em Évora a 2(5 de

Abril de if 3f , e na mefma Cidade morreo no pri-

meiro de J neiro de if57. Jaz cm Belém.

8 O Principe D. Joaõ nafceo em Évora a 3 de

Jtmho de If57. Foy jurado Principe herdeiro nas

C''rtcs ,
que fe celebrarão em Almeirim a p de

Março de If44. Cafou com a Princeza Dona Joan-
na de Auflria , filha do Imperador Carlos V. e fe

recebeo por prccuiacaó na Cid.ide de Toro a 1 1 de

Janeiro de iff2, e no fim de Novembro do mefmo
anuo entrou por Elvas em Portugal. Gil Gonzales

Da\^ih faz honorifica memoria deíla Princeza no

cap. 9. liss Grandezas de Madrid , mas difcrcta na

Chronologia, que feguimos. Deííe augníto thala-

mo nafceo D. Sebaftiaõ ^ que fendo Príncipe de ef-

perancas , depois foy Rev de pouca ventura. Mor-
reo em fim o Principe D. Joaõ a 2 de Janeiro de

íf f4 , e jaz cm Bailem em magnifico mauíoleo.

Me-
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Mereceras as bcllas prendas , e faudofa memoria
deílc Príncipe ferem eternizadas na mais illuftrc , c

canora Egloga do Homero Portugucz, e nas citha-

ras de outros iníignes Poetas daquelle tempo, (i)

p O Infante D. António nafceo em Lisboa ap de

Março de if ^p, e morreo a 20 de Janeiro de if40.

Jaz em Belém.
10 Fora do matrimonio teve ElRey a D. Duar^

te, que nafceo no anno de ifii. Foy fua may Do-
na ífabel Muniz , moqa da Camera da Rainha Dona
Leonor, e filha de hum Alcaide de Lisboa, homem
honrado, a quem chamavaó o Carranca, e ella de-

pois foy Freira de Santa Clara do Porto. Criou-fe

D. Duarte no Convento de S. Jeronymo , chama-
do da Cofta

,
junto de Guimarães , e aqui eftudou

com exemplar progreíTo as boas letras, e coftumcs.

Mandou- o ElRey bufcar ao dito Convento com
grande oícentacaó , e trazello a Cintra, onde cita-

va a Corte ; porém fendo precifo a ElRey vir a

Lisboa, tanto que D. Duarte chegou a Cintra, foy

o Conde da Callanheira bufcallo, e o conduzio a

Lisboa, e ElRey o veyo efpcrar ao Convento de S.

Domingos de Bemfica, onde o recebeo com gran-

des honras, e exprefsões de alegria. Foy D. Duar-
te Arcebifpo de Braga, muy pio , e muy verfado

nos eftudcs de Filofofía , Theologia , e ambos os

Direitos. Comeqou a efcrever em lingua Latina a

Hiíloria dos Reys de Portugal, de que deixou ele-

gantemente compoíla a delRey D. /\ííonfo Henri-
ques, da qual fazem memoria D. Nicoláo António,
€ o Abbade de Sever. Morreo na flor dos feus ân-

uos a 1 1 de Novembro de if43. Jaz em Belém. (2)
11 D. Manoel morreo menino.
Tcm.LPart.lL FíF Fi^

[1] Oscriid.tos irmãos Barbof. no Cafal.dis Rainh. p.+oj. enosFaíl.

da L'. íit tora i p. 53, Cam. Egiog. i. Sá deMiranda na Elegia à morte

defte Príncipe, Anton. Ferr. Eglog. 7. LuÍ2.Pereir. naElegiada cant. i.

p.ii. fi] Soiif, Hiftor Gcneal tom,; Pfíp. Nicol. Antoa.na Biblio-*

thec.Hiip. Barbof. naBibliothec.Luíitan. tom, i.p,7zi.
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Filhos delRey D. Filippe IL

I (~\ Primps D. Carlos nafceo a 12, de Julha de

\J ir4f- Os Caílelhanos lhe chamaõ o /«/<?-

liz ', porque lendo de génio turbulento , o pay ce-

merofo das extravagâncias do filho, naõ defapprovjoa

os meyos
, que lhe aílinaraõ para lhe abreviar a vi-

da , e aíTim veyo a acabai violentamente em 2.4 de

Junho de if68. Foy filho da lua primeira mulher.
2 A Infanta Dona ífabel nafceo a 11 de Agofto

de 1^66. Gafou com o Archiduque Alberto no an-

no de ifpp, e fem fucceíTaò morreo a 19 de No-
vembro de 1635.

5 JÍ Infanta Dona Catharina nafceo a 10 de Ou-
tuoro de ifáj. Calou com o Duque de Saboya Car-
los Manoel no anno de ifSf, e morreo a 6 de No-
vembro de ifP7. Eíles dous foraõ filhos do tercei-

ro matrimonio.

4 O Príncipe D. Fernando nafceo a 4 de Dezem-
bro de i)"7i, c morreo a 18 de Outubro de 15*78.

f O Infante D. Carlos Lourenço nafceo a 1 2, de
Agoílo de if73. Morreo a 50 de Julho de if7j'.

6 O Principe D. Diogo nafceo a 12, de Julho de

ifjfi e morreo a 2.1 de Novembro de ifSi,

7 O Principe D. Filippe, que lhe fucccdeo.

8 yí Infanta Dona Maria nafceo a 21 de Marqo
de ifSo, e morreo a 4 de Agoílo de if83. Eítes

cinco foraõ filhos do quarto matrimonio.

Filhos delRey D. Filippe III,

I A Infanta Dona Anna Mauricia de Aiifiria , Rai-
Ljl nha de Franqa , nafceo em Valhadolid a

22, de Setembro de i5qi. Cafou com Luiz XIÍI.
Rey
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Rcy de Franqa no anno de i<5if , morreo a 14 de
Mayo de 1643, J'^^ ^^ ^- Diniz. Dcíle matrimo-
nio nafceraô Luiz XIV. Rey de França, e Filippe

de Franca, Duque de Orleans.
"' Z' O Príncipe D. Filippe fucceíTor.

^ jí Infanta Dona Maria nalceo em Valhadolid
a 18 de Agofto de \6o6. Cafou com o Imperador
de Alemanha D. Fernando III. e morreo a 13 de
Mayo de 1645.

4 O Infante D. Carlos nafceo em Madrid a 14
de Setembro de 1607, e morreo a 1 3 de Julho de
1632.

f O Infante D. Fernando nafceo no Eícurial a

\6 de Mayo de i6op. O Papa Paulo V. o creou
Cardeal a 19 de Julho de i(5ip, naõ tendo mais que
dez annos, e lhe deu logo o governo do Arcebifpa-
do de Toledo , e o fez Capitão General dos Paizes

baixos, onde morreo a p de Novembro de 1641.
6 A Infanta Dona Margarida nafceo cm Lerma

a zf de Mayo de 1610 , e morreo a 11 de Marqo
de 1517. O ^

7 O Infante D. Affonfo Mauricio nafceo no Efcu-
rial a iz de Setembro de 161 1 , morreo a i5 de Se-

tembro de 16 li.

Filhos deiRey D. Filippe IV,

I A Infanta Dona Margarida Maria nafceo 314
Xjl de Agofto de lózi , e morreo no mefmo

dia.

2 A Infanta Dona Maria Margarida nafceo a zf
de Novembro de 1623 , c morreo a zz de Dezem-
bro do melmo anno.

3 A Infanta Dona Maria nafceo a 21 de Novem-
bro de i6if , e morreo a zi de Julho de 16Z7.

4 O Príncipe D. Baltbafar Carlos nafceo a 17 de

Fft' ii Ou-
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Outubro de i6lç. Foy muito feftejado o feu nafcí-

menco. Morreo a 9 de Outubro de 1645.

f A Infanta Dona Ifabel Tercfa dos Santos morreo
no primeiro de Novembro de lôíj.

6 A Infanta Dona Anna Antónia nafceo a 17 de

Janeiro de 1^3 f , e morreo a f de Dezembro de

1535.

7 A Infanta Dona Maria "terefa^ Rainha de Fran-

ca , nafceo a 2.0 de Setembro de 1658. Gafou com
ÉlRey de Franca LuizXíV. a 4 de Julho deidóo,
e morreo em Verfalhes a 30 de Julho de 1685. To-
dos eíles foraõ filhos do primeiro matrimonio} e do
fegundo teve

8 A Infanta Dona Margarida Maria ^erefa^ que
nafceo a li de Julho de i6fi. Gafou com o Impe-
rador Leopoldo no anno de i665, e morreo a 12, de
Marqo de 1673.

p A Infanta Dona Maria Amhrofía morreo meni»
na a 21 de Dezembro de i6fp.

10 O Príncipe D. Filippe Profpcro nafceo a 20 de
Novembro de 16^7, e morreo no primeiro de No-
vembro de 1661.

1

1

O Infante D. Fernando nafceo a 2,1 de Dezem-
bro de i6f8, e morreo a 22. de Outubro de idfp.

12 O Principe Carlos II. fucceflbr no Throno,
nafceo a 5 de Novembro de 1661 , e cafando duas

vezes, morreo fem fucceíTaõ no primeiro de No-
vembro de 1700.

1 3
Fora do matrimonio teve a D. '^oaõ de Auf"

iria, que nafceo a 7 de Abril de 1629 , e teve por
mãy Dona Maria Galderon. Foy Gra5 Prior de
Malta em Gaftella , Vice-Rey de Sicilia , Governa-
dor de FhnJes, General de todas as forcas mariti-

mas da Monarquia de Caltella
, primeiro Mini(tro

deJRey Carlos II. e hum dos mais valerofos folda-

dos daquelle feculo. Morreo a 17 de Setembro de

167P, ejaz no Efcuriai.



Dos Filhos JosRiys. 41 j

Filhos delRey D. Joaõ If^.

I f^\ Príncipe D. 7'heodofto nafcco cm Villa Viqo-

V^ fa a 8 de Fevereiro de 1Ó34. Foy jurado
Príncipe de Portugal a i8 de Janeiro de 1541 , e fe-

gundo as memorias feliciííimas, que exiítcm delle,

foy certamente hum portento da natureza , e da gra-

qa , fabendo accrefcentar, e augmentar os dotes de
huma, e outra com as prendas adquiridas na conti-

nuada, e illuftrc occupacaô das virtudes. Acabou
na flor da fua idade a if de Mayo de i<5f3 , e jaz

em Belém, fi)

z A Senhora Dona Anna nafceo em Villa Viçofa
a II de Janeiro de i63f . No mefmo dia expirou , c

jaz no Coro das Religiofas do Moíleiro das Chagas
da mefma Villa.

3 A Infanta Dona 'Joanna nafceo em Villa Vico-
fa a 18 de Serembro ác 162,6. iVIorreo a 17 de No-
vembro de i5f 3 , e jaz em Belém.

4 A Infanta Dona Catharina nafceo em Villa Vi-
çola a 2,f de Novembro de ií^8. Gafou com Car-
los II. Rey de Inglaterra em 18 de Mayo de 1661»
Padeceo em Londres com varonil paciência fortif-

íimos contratempos , culpando-a o Parlamento de
querer introduzir em Inglaterra a Religião Catholi-

ca, por cujo motivo intentarão darlhe veneno, de
que a innocencia de fua virtuofa vida a livrou, até

que paffâdos fete annos depois da morte de feu ma-
rido, voltou para Portugal, e chegou a Lisboa a

20 de Janeiro de 1693. ^^ anno de 1704, quando
ElRey D. Pedro feu irmaó paffou à Beira, ficou

governando o Reino com grande fatlàfacaô de to-

dos j

fi] Menezes Port. Reítaurad. tom. I. liv. 1 1. p. 795. Vieir. tom.i^.'

p.92. Agiol. Luíit.a if de Mayo. Os eruditos iimâos Barbof, noCataJ»

das Riinh. p.4i<5. cnosFaílõsdaLufitân, tom.i.aS de Fevereiro. Acao
Hiílorico tom. 2, p.8x.
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dos; mas a 51 de Dezembro de ijof deixou com
fua morte a todos faudofos. Jaz em Belém, (i)

f O Senhor D. Manoel nalceo em Villa Vicofa a

6 de Setembro de 1^40, e logo morreo. Jaz no Con-
vento de Santo Agoftinho da mefma Villa.

6 O Infante D. Affonfo lucceflor.

7 O Infante D. Pedro
, que fuccedeo a ElRey

D. Aífonfo feu irmaô.

8 Fora do matrimonio teve a Senhora Dona Ma*
ria^ que nafceo no anno de 16^^. Criou-fe em cafa

do Secretario António Cavide, ao qual paíTou Al-
vará a Ra'nha Dona Luiza de tutor , curador , e

adminiftrador da peíToa, e bens da dita Senhora. De
cafa do fobredito Secretario foy para o Morteiro de
Carnide no anno de 1649 , onde veftio o habito da
Religião de Santa Terefa, mas na5 profeíTou. Nun-
ca veyo ;'i Corte em publico; porém indo às Cal-
das, foy acompanhada de António Alvares da Cu-
nha , e de fua irmã a ConJeíTa de Villa-Flor. El-
Rey D. Joaó a declarou por filha , c lhe deixou fei-

ta a mercê da Coramenda raayor de Santiago, e das

Villas de Torres Vedras , e Colares, cujas difpofi-

cõcs foraõ todas inteiramente fatisfcitas pela Rai-
nha Regente, e o Serenifllmo Rey D. AÀronfo, os

quaes em todos os Decretos, Alvarás , e Cartas ,

em que fallavaõ nella, lhe chamavaó Dona Maria
y

muito amada, e prezada irmã , fem o titulo de Infan-

ta ; porque, como elegantemente prova o Doutor
Chronifta Fr. António Brandão, (1) nunca em Por-
tugal fe deu aos filhos illegitimos o titulo de Infan-

te. Fez eíla Senhora vários, e grandiofos donativos

ao Morteiro, em que viveo , até que aos cincoenta

annos da fua idade acabou erta vida a 6 de Feverei-

ro de i(5p5. Jaz no Coro debaixo do mefmo Mof-
teiro. (3)

Ff

[i] Souf. Hiftor. Geneal.totn.7,p.28i. Anno Hiftoric.tom.z.p.pS.

[2] Moaarq. Luíitan. liv.fi.cap. 12. [j] Soiif. Hiftor.Geneal. toro. 7.

V-^S7- Barbof. aos Faíl, daLufit. tom.i.p.+ó-i..
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Filhos delRey D. Pedro IL

I A Infanta Dona Ifabel , filha do primeiro ma-

±JL trimonio, nafcco em Lisboa a 6 de Janei-

ro de 1669. Fcy jurada Princeza herdeira do Rei-

no, eeíleve delpofada com o Duque de Saboya V^i-

ctorio Amadeo i mas a intempeftiva morte embara-

çou efte defejado conforcio ,
porque a Infanta fale-

cco a II de Outubro de 1690. Jaz no Moíteiro do

Santo Crucifixo de Capuchas Francezas junto da

Rainha Dona Maria Francifca fua máy.
i Do fegundo matrimonio teve o Príncipe D.

yoaõ^ que nafceo em Lisboa a 30 de Agofto de ió88

,

e morreo a 17 de Setembro do mefmo anno. Jaz em
S. Vicente de Fura.

5 O SereniJJimo Prindpe D. JoaÕ fucceflor na Co-
roa.

4 O Sercnijímo Infante D. Francifco nalceo em
Lisboa a 2f de Mayo de 1691. Foy Graõ Prior do

Crato, e fez o officio de Condeftavel do Reino nas

Cortes de 16P7, eno Auto do levantamento delRey
D. Joaõ V. feu irmaó. PoíTuio as grandes, e opu-
lentas Cafas do Infantado , e da Feira , com outras

muitas rendas, jurifdiqões, e prercgativas. Devep-
Ihe a fciencia Náutica hum particular defvelo , co-

mo fe fora feu profeíTor, e naõ menos todo o ma-
nejo bellico, para que tinha natural viveza, e pro-

penfaó. A caqa foy todo o feu divertimento , em
que era perito , deftro , deílemido , e incanfavel,

por cujo motivo mais era habitador do campo, que

da Corte. Teve entranhavel devocaõ com a Ima-

gem da Senhora da Atalaya , a quem tributou libc-

raes ofFertas; e aos Religiofos Capuchos da Con-
ceiqaõ lhes mandou edificar hum Hofpicio junto do

feu Palácio da Bempofta de Lií.boa, delineado pela

íimetria do Convento da Arrábida. Achando-fc fi-

nal-
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nalmenre na quinta de Bernardo Freire , meya Ic-

gua diílance das Caldas da Rainha, para onde tinha

hido acompanhar a ElRey, faleceo de hum volvu-
lo a 21 de Julho de 1741. Jaz em S. Vicente de
Fora.

f O Sennifjimo Infante D. António nafceo em
Lisboa a if de Março de 1(594. Participou logo da

natureza atvributos verdadeiramente Reaes ; porque
a bizarria da íua mageftofa prefenca , reveftida de
hum foberano agrado, e de huma íeiia aitabilidade,

era a fortiíTima cadea de ouro, com que atava fua-

vemcnte a todos, para que o amafTem j mas muito
mais poderofo attraclivo para o nofio affeíto eraS

aquellas nobres prendas do animo, e alma, que bri-

ihavaõ grandemente em todas as fuás acqões, e in-

culcavaõ a grandeza do feu cfpirito heroicamente
generofo, fublime, pio, e benigno. Faleceo final-

mente a 10 de Outubro de ij^j em Alcântara na
quinta chamada da Tapada. Jaz em Belém.

6 A Senhora Infanta Dona Terefa nafceo em Lif-

boa a 24 de Fevereiro de 1696. ElRey feu Pay
ajuftou cafalla com o Archiduque Carlos , roas def-

fez efte ajuíle a morte da Infanta, que foy bufcar
ao Ceo outra coroa mais perdurável em \6 de Fe-
vereiro de 1704. Jaz em S. Vicente de Fora.

7 O SereniJJimo Senhor Infante D. Manoel nafreo

em Lisboa a 5 de Agofto de 1^97. Para moftrar

oue no fangue Real Portuguez naõ eílava adorme-
cida aquella natural averfaõ contra os fequazcs da

feita de Mafoma , levado de hum fcbrenatural im-
puifo, e ardor militar, que o naõ foíFria conter nos

limites da pátria, naõ contando mais que dezafcte

annos de idade, fahindo occultamente do porto de
Lisboa em 4 de Novembro de 171 f ,

paflou a Hol-
landa, e daqui a Hungria, cnde militando ferapre

ao lado do famofo Príncipe Eugénio nas perigofas

batalhas de Peterwaradin, Temefwar, e Belgrado,

obrou com tanto valor , e defembara^o
,
que mais

pa-
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parecia Meftre
,
que difcipulo de Marte. Depois de

ferenaJp.s as campanhas , e paííando a ver algumas
Cortes da ILuropa, adquirindo ao fcu augufto nome
immortal fama, le leltituio a Portugal no anno de

1713 , fazendo com as fuás gloriofas proezas, que as

Mulas tivellem heróico aíTumpto para os elogios, e

as virtudes exercício nos fcus louváveis, e gcnero-
fos empregos.

p jÍ Senhora Infanta Dona Francifca nafceo cm
Lisboa a 30 de Janeiro de lópp. Ornou-a a nature-

za .liberalmente em gráo fupremo de huma formofu-
ra mageltola, alegre, affaveli de hum génio com-
paíTivo, pio , magnifico ; e por todos eítes , e ou-
tros muitos virtuofos predicados dominava efta Prin-

ceza o coração de todos , atcrahindo a Nobreza, e

o povo a amalla , e adoralla tanto
,
que arrcbatan-

do-a o Ceo em if de Julho de i73<5, ainda cá na

terra a faudade exifte viva em noíTa memoria. Jazem
as Tuas cinzas em S. Vicente de Fora.

p Teve ElRey D. Pedro fora do matrimonio a

Senhora Dona Luiza
^
que nafceo a p de de Janeiro

de 167P. Criou-fe em cafa do Secretario de Eftado

Francifco Corrêa de Lacerda, e de oiço annos paf-

fou a viver recolhida no Moíleiro de Carnide em
companhia de fua tia a Senhora Dona Maria. Em
14 de Ma3'o de i(5pf fe recebeo na Ermida de Nof-
fa Senhora das Ncceflldades com o Duque D. Luiz
Ambroíio de Mello , filho do Duque de Cadaval
D. Nuno Alvares Pereira de Mello ; porém mor-
reií-io o Duque D. Luiz a 1 3 de Novembro de 1700

,

e ficando a Senhora Dona Luiza viuva, e fem fi-

lhos , tornou a cafar em 16 de Setembro de 1702
com feu cunhado o Duque D.Jayme, do qual tam-
bém na5 teve fucceíTaõ. Faleceo a 23 de Dezem-
bro de 1752, , e jaz no Mcfteiro de S. Joaô Evan-
gelifta da Cidade de Évora.

10 O Senhor D. Miguel nafceo em Lisboa a if
de Outubro de i5pp. Criou-fe em cafa do Secrcta-

Tom.LPart.IL Ggg rio
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rio das Mercês Bartholomeu de Soufa Mexia, on-
de aprendeo as bellas letras , como fe houvera de
as profeílar 5 e unindo à intelligencia das artes li-

beracs outros muitos dotes heróicos , confeguio juf-

tamente fazerfe credor de huma eílimacnõ univer-

fal, ElRey D. Joaó V. o reconheceo por feu ir-

mão , e ordenou fe lhe défle tratamento de Alteza,

fazendo-Ihe muitas honras devidas ao feu fublime

nafcimento. Gafou em 30 de Janeiro de ijif com
Dona Luiza Caíimira de Soufa, herdeira da iliuf-

trivHma Cala de Arronches, a quem ElRey D. Joaó
V. fez a mercê das honras de Duqueza. Deite plau-

livel matrimonio nafceo em 11 de Novembro de

1715 a Senhora Po«í? Joanna Perpetua ^ a quem El-

Rey D, Joaó V". concedeo as honras de Duqueza,
e caiou em 20 de Setembro de 173S com o quarto

Marquez de Cafcacs D. Luiz , que morrendo em
14 de Março de i74f , ficou eíia Senhora viuva, e

fem fucceíTaõ. O Senhor D. Pedro de Bragança^ Du-
que de Lafões, nafceo em 19 de Janeiro de i7i8,foy
Regedor das Juíiiças da Gafa da Supplicaqaó, em
que entrou no anno de 174P, e falleceo no de 17(51 ,

e o Senhor D. Joaõ de Bragança nafceo em 6 de Mar-
ço de 1719. Morreo em fim o Senhor D. Miguel
defgraqadamente , naufragando no Tejo em 1 3 de

Janeiro de 172,4, e apparecendo o corpo a j" de Fe-

vereiro , foy conduzido ao Convento de Santa Ca-
tharina de Ribamar, da Provincia da Arrábida, oa-

de jaz.

II O Senhor D. 'Jofeph nafceo a <5 de Mayo de

1703. Foy fagrado Arcebifpo de Braga a f de Fe-

vereiro de 1741 pelo EminentiíTimo Cardeal Patri-

arca, e a 23 de Julho do referido anno fez a fua en-

trada publica naquella Cidade com grandes feftas

,

obfeqiiios , e alegrias de feus Cidadãos , onde de-

pois de hum feliz governo acabou os feus dias.

F/.



Dos Filhos (los Reys. 419

Filhos delRey D. ^joaõ F",

I A Serenijíma Princeza Dona Aftiria Barbara

£\ nalceo em Lisboa a 4 de Dezembro de

1711. Defdc a abençoada Índole dos feus primeiros

annos fe inílruio com lanra perfeição nos folidos di-

6bames da prudência, e das virtudes, que ainda hoje

poHue a gloria de fer venerada porhuma das Prince-

zas mais beneméritas da atrencaó entre as expeóta-

veis da Europa. No anno de 172.9, a ip de janeiro

fe defpofou com o SereniíTimo Senhor D. Fernan-
do, Principe dasAfturias, paíTando a viverem Caí^

tella com leu Régio efpofo cm reciproco afteélo , e

univerfal contentamento dos Hefpanhoes, até que
a 27 de Agoíto de I7f8 foy go7ar da eterna Bem-
aventuranca , como as fuás virtudes nos pcrfuadcm,

2, O Frincipe D. Pedro nafceo em Lisboa a 19 de
Outubro de 171 1. Naõ viveo mais que dous an-

nos, e dez dias, porque a 29 de Outubro de 1714
foy para o Ceo , e jaz feu corpo em S. Vicente de

F(3ra.

3 O SereniJJimo Principe D. 'Jofeph fucceffbr na
Coroa, e hoje felizmente reinante.

4 O SereniUimo Senhor Infante D. Carlos nafceo

cm Lisboa a 2 de Mayo de 1716 , e dando eviden-

tes moinas de huma vaíla capacidade para acções
heróicas , a fua intcmpeliiva morte , fuppoílo que
fuccedida depois de huma larga enfermidade , deixou
a todos magoados em 30 de Março de ly^C. Jaz em
S. Vicente de Fora.

f O SereniJJimo Senhor Infante D. Pedro nafceo

em Lisboa a f de julho de 1717. Sua Mageftade o

collocou na alta dignidade de GraÕ Prior do Crato,
pondo nefta forma em praxe o grande conceito

,
que

merece o relevante de luas admiráveis prendas. A 6
de Junho de 1760 fe recebeo com a Seieniífma Se-

Ggg ii nho-
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nhora Dona Maria Princeza da Beira, e herdeira do
Reino, fua fobrinha , na Capella Real de NoíTa Se-
nhora da Ajuda. De cujo conforcio nafceo a 21 de
Agoílo do anno feguinre pelas 10 horas da noite o
SereniíTimo Príncipe D. yofeph Francifco Xavier^ e

foy bautizado na Igreja do Palácio de NoíTa Senho-

ra da Ajuda pelo Cardeal Patriarca D. Francifco

Saldanha, feltejando-re tudo com muitos repiques,

c luminárias.

6 O Serenifjimo Senhor Infante D. jílexandre naf-

ceo a 24 de Setembro de 1723 , e morreo de bexi-

gas a 2 de Agoílo de 1728. Jaz no Convento de S-

Vícente de Fora.

7 Teve o Senhor D. Joaô V. fora do matrimo-
nio ao Senhor D. António

,
que nafceo em o primei-

ro de Outubro de 1714 , ao Senhor D. Ga/par em 8

de Outubro de 1716 , o qual a 24 de Agoílo de

I7f8 foy fagrado Arcebifpo de Braga , onde feliz-

mente governa com o exemplo, e julliqa, de que

nafce o aíFeíbo que todas as fuás ovelhas lhe tribu-

ta õ. Ao Senhor D. '^ofeph que nafceo a 8 de Setem-
bro de 1720, e foy erecto em Inquiíldor Geral pe-

la Bulia Cum Officium de Benedido XIV. de if de

Marco de i7f8.

'A
Filhoí delRey D. Jofeph I.

Sereniíjíma Senhora Princeza da Beira Dona

_ Maria Francifca nafceo a 17 de Dezembro
de 1734 í de quem já falíamos. A SereniJJima Senhora

Infanta Dona Maria Anna
^
que nafceo a 7 de Outu-

bro de 1735. ^ SereniJJima Senhora Infanta Dona Ma-
ria Francifca Dorothca

^
que naíceo a 21 de Setembro

de 173 p. A SereniJJima Senhora Infanta Dona Maria

Franctfca Benedicia , que nafceo a Zf de Julho de 174o.

CA-
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CAPITULO IX,

Do Governo antigo , e moderno da Cafa
ReaL

1 A Inda que alguns Efcritores noíTos fe incli-

a\ nafiem (i) a que os otiicios, com que fe

fervio a Cafa Real até ElRey D. Fernando, foflem

fomente Mordomo da Corte, Alferes, e Trinchan-

te, (z) todavia vários outros Oíficiacs civcraó mui-

tos dos Rcys, que lhe precederão, dos quaes dare-

mos breve informação por aquella ordem, que nos

for lembrando, fem darmos exacta preferencia aos

taes ofíicios,que requer a grandeza da fua dignidade.

í Mordomo Mor. He entre todos os officios titu-

lares da Cafa Real o que tem o primeiro lugar. No
Regimento, que fez Gomes Annes de Azurara, (fe

acalo naõ foy Martim Aífonío de Mello ) dos officios

Mórcs do Reino por mandado delRey D. Affonfo

V. que foy o Principe, que reduzio a fingular or-

dem a Fidalguia Portugueza nos empregos de Palá-

cio, fe lê ,
que em outras Cortes chamavaõ à pree-

minência defte officio Senefcal ^
que vale o roefmo

que Senex calculi^ ou Preíidente das contas, (3) por-

que
III

[1] Naó fa7,em meníjaó de outros Officiaes até o dito teropo Fr.

António Brandão, Ruy de Pina, e Duarte Nunes, fendo eftes dos mais

principaes Chroniftas entre osnofTos. [2] Os que contaó em hum dos

três otiicios ao Trinchante, he porque entendem qui ifto fignificava

Dapifer • mas cnganaó-fe, porque cfte oíKcio correfponde ao de Vea-

dor, entre o qual, e o de Mordomo Mor naó havia antigamente difte-

rcnça. Danet. in Dic5l-on.antiq. Roman. verb. Comes. Caftr. Palat. Du-
cange verb. DA/)i/er. [3J Veja-fe a Bluteau no vocab. TVIíríjVwoiWoV, e

S^ntfcal , e a Gil Gonçalves Da v ila no Theatro de lai grandezas de Madrid

p.313. Nanes deCaftrono livro Solo Mailrid es Corte liv. i.cap. 10. Vil«

lasboas na Kobiliarq. Port. cap 12. Lima Geograf. Hiftor. tom. i.p.481,

Solan. Sueco de Te^as tora. 1. p.j?^. verb. ^conomus.
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que a fcu cargo toca tomallas de todas as defppzas

dosReys} porém Scipiaó Amirato affirraa, que Se-
ncTcalco era o Architriclíno antigo, e que o officio

de Mordomo Mór tivera origem no Reino de Fran-
ça, donde fe derivou a outras Cortes da Europa.

3 Nefte Reino devia começar com o Conde D.
Henrique-, porque em tempo delRey D, Affonfo
feu filho aílina , e confirma muitas vezes as doações
o Mordomo Mór Gonçalo Rodrigues. O que te-

mos porinfallivel he
, que efta dignidade andou fem-

pre nos principaes Senhores de Portugal. ElRey D.
Diniz honrou com ella a fcu filho illegitimo D. Af-
fonfo Sanches, de quem foy fum.mamcnte affeiçoa-

do. O Conde D. Nuno Alvares Pereira foy Mordo-
mo Mór delRey D, Joaô I. e aíTim a tiveraô outros

muitos Cavalheros da primeira Nobreza.

4 Além da fuperintendencia ,
que o Mordomo

Mór tem na Caía Real, entende particularmente em
receber todos os criados, e moradores delia > e por-

que antigamente em lugar do verbo T'omar fe dizia

Filhar , conferva ainda hoje efta palavra , chaman-
do-fe a eftas recepções Filhamentos . Os Foros

,
que

ha na Cafa Real , em que entraó os novamente fi-

lhados , faõ eíles: Moços da Camera ^ Moços da Guar^

àaroupa , Efcudeiros Fidalgos , Cavalleiros Fidalgos , Mo-
ços Fidalgos , Fidalgos Efcudeiros , Fidalgos Cavalleiros ,

Fidalgos do Confelho.

f No foro de Moços Fidalgos filha o Mordomo
Mór aos filhos , e netos dos já filhados , ou a ou-
tros , a quem ElRey faz mercê de novo, ainda que
feus antepaíTados naõ fofiem filhados. O filhamento

dos primeiros he ordinário, porque naõ fe pode ne-

gar ao filho do criado delRey o foro, e moradia de

feu pay. Chegando os Moços Fidalgos a vinte an-

nos, os accrefcentaS a Fidalgos Efcudeiros j c depois

fendo armados Cavalleiros cm algum a6to de guer-

ra, lhe daõ foro de Fidalgos Cavalleiros 'y porém nif-

10 pôde hâver difpenfa com facilidade, O ultimo

accrer"
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accrefcentamento he de Fidalgos do Confelho ,
porém

nau he accrefcentamento ordmario, nem os filhos o

podem requerer, mas ElRey dá eíte titulo a quem
lhe parece , e anda annexo a todos os Arcebifpos

,

e Bilpos, Priores Mores de Aviz, e Santiago, a to-

dos os ínquifidores doConfelho Geral do Santo Of-
íício, a todos os Condes, Defembargadores do Pa-

qo , Chancelleres da Cafa da Supplicacaú de Lif-

boa, e Relaqaõ do Porto, e Chanceller Mor, Rei-

tor da Univerfidade de Coimbra , Governador do

Algarve , aos Governadores das Praças de Africa,

Brafíl, c Angola, e prefentemcnte o concedeo Sua

Mageíiade aos fetenta e dous Mon-Senhores Prela-

dos da Santa Igreja Patriarcal.

6 Os moradofes da Cafa delRey ,
que naõ en-

traó por Moqos Fidalgos , faó tomados por Moços

da Camera^ e dçpois fc accrefcentaõ a Efcudeiros Fi-

dalgos , e ultimamente a Cavalleiros com a terceira,

ou quarta parte mais de moradia , conforme fuás

qualidades. Os Moços da Capella , Porteiros, Re-
poíteiros, etoda a mais gente daqui para baixo tem
accrefcentamento ordinário a Efcudeiro fomente, e

efle menor, e de quantia certa.

7 O foro dos Fidalgos Cavalleiros
^
que fomente

fe dava em algum famofo aóto militar , mais era di-

gnidade que foro, e comeqou neíle Reino a fer ac-

crefcentamento ordinário depois da tomada de Al-

cacere, como diz Gomes Annes de Azurara j por-

que até enraÕ como o Reino eftava fem Conquif-

tas , naô havia ocafiaõ , fenaô rara , de alcançar

femelhante honra j e os que hiaó bulcalla fora do

Reino, eraõ poucos, e por iíTo cfta dignidade era

taõ eftimada, que todos os Príncipes daquclle tem-
po a procuravaó alcançar com grande cuidado : af-

íím lemos que para efte efFeito vieraó a Hefpanha,
e Portugal grandes Senhores em vários tempos j e

os que nella parte alcançarão mayor gloria, foraõ os

no itos Infantes 5 filhos delRey D.JoaóI. porque
fó
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fó com efte intento emprenderaS a expugnacaõ de
Ceuta, e ElRey D. Joaó II. fendo Príncipe, a de
Arzilla.

8 Dava-fe também efta dignidade em tempo de
paz , e com grandes feftas

,
quando alguma Perfo-

nagem íubia ao novo titulo, como fez ElRey D.
Pedro I. quando creou Conde de Barcellos a D.
Joaô Affonfo Tello , feu grande privado, (i) para

o qual aóto mandou fazer cinco cirios, que outros
tantos homens tiveraõ nas mãos toda a noite , que
o Conde velou as armas no Convento de S. Do-
mingos de Lisboa , eftando poltos em duas alas def-

de a Igreja até os Paqos do Caíiello. ElRey D,
Affonfo V. armou Cavalleiro a feu irmaó o Infan-

te D. Fernando com tanta folemni'dade
,
que o me-

nor apparato defta pompa foy precederem diante

defte magnifico aélo mil tochas, que levavaõ qua-
trocentos Cavalleiros, e feifcentos Efcudeiros dos
rnais luzidos da Corte todos veílidos de huma li-

bré, c traje.

P Camareiro Mor he o fegundo officio da Cafa
Real, conforme a diílribuiqaõ, que lhe aíllna a Or-
denação do Reino, (i) Chamava-fe efta dignidade

em tempo dos Imperadores Romanos Primicerius

facri cubiciili. Os Reys Godos intitularão ao Cama-
reiro Mór Corites cubicularius , e havia outros, a que
chamavaõ Condes do cubículo , que eraô os que
agora fa5 os Gentis-homens da Camera. (5)

IO Eíta dignidade começou mais tarde nefte

Reino, pois no governo delRey D. Affonfo IH.
he a primeira vez, que fe encontra efte titulo em
Joaõ Fernandes ; e antes que a houveffe, fazia eítc

officio o Repofteiro Mór. Sua particular obriga-

rão he veftir, e defpir a pefloa delRey, aos pés de

cu-

[c] Fariana Europ. Port. tom.i.part.2.cap.4. niim.22, [2] Orden.'

liv.j.tit.j.noprincip. [3] Petr. Pantin.de Offic.Regis domusGothor,
Çarm, Tàcâtr, de Hefp.tom.j. p.i43,e 113,
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cujo leito coftumava dormir. Ukimamente andou

cíle oHicio na familia dos Sás , Condes de Pena-

guião, e Marquczes de Abrantes, que exercitava

com o titulo de Camariíla , ou Gcntil-homem da

Camera em. companhia de outros
,

que todos fer-

vem às femanas, e trazem chave dourada, (i)

1

1

Guarda Áíór da Cafa. Dcíla dignidade fe faz

mençaõ no Regimento dos officios mores delRey
D. Afi-onfo V. o qual ordena, que o Guarda Mór tra-

ga fempre vinte Cavalleiros para guarda da peíToa

delRey, que o acompanhem em toda a parte. Na
Chronica delRcy D. Manoel efcreve Damiaó de

Góes, (1) que o dito Rey, em quanto viveo , ti-

vera fempre guarda da Camera , e dos Ginetes, de

que muito fe prezava. Conftava a fobredita guarda

de vinte e quatro Cavalleiros dos mais aíTinalados da

Corte
,
que dormiaô no Paqo junto da Camera del-

Rey , e na mcfma cafa dormiaó também alguns

Moços Fidalgos, e na outra fala outros tantos Mo-
ços do monte. Na guarda dos Ginetes havia duzen-

tos Cavalleiros muito valentes , que armados com
lanças, e adargas, acompanhavaõ a ElRey para on-

de hia.

12 Tanto que ElRey fe deitava na cama, antes

de fe lhe correr a cortina, entrava o Guarda Mór,
e via a ElRcy , e entaÕ corria a cortina o Sumi-
Iher, e fahiaO para fora. Fechava o Guarda Mór a

porta, c junto delia fe lhe fazia a cama, onde dor-

mia , e mais afaftado fe feguiaó as camas dos ou-
tros Fidalgos da guarda. Pela manhã , quando El-

Rey chamava, entrava o Guarda Mór com o Su-
milher i efle levantava a cortina, e o Guarda Mór
aíTiftia ao veílir delRey. Elle coltume fe ufou até

Tom.í.Part.II. Hhh o

[i] VideGilGonçalv. The3tr.de lasgrandez.de Madridp. jij-. Peg.

à Orden. tir. i ^.liv j.tit.f. gloíT.i. n.64 Karbof àdit. Orden.n s.Carv.

in cap.Rayaald. de teíl. part.i . n 364. Villaiboas Nobiiiarq. Forc. cap. 1 2,

[2] Góes part.4.. cap. S4.
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o tempo delRey D Sebaíliaó, (i) eoofficio expi-
rou em Pedro de Mendoqa Furcado no reinado del-
Rey D. Joaõ i\^ que depois naõ fe tornou mais a

prover.

15 Repojleiro Mor. Chamavaô os Romanos a ef-

re officio Comes Cajirenfis^ e prefidia aos Caílreníia-
nos, que punhaõ a meza ao Imperador > aos Lam-
padários, que tratavaó das luzes, que de noite ha-
via no Paçoj aos Cellarios, que tinhaó cuidado na
derpenfa, e a outros muitos. Neíle Reino ferve de
chegar a cadeira, ou almofada a ElRey

,
quando fe

aíTenta, ou põem de joelhoS} e prefide aos Repof-
teiros, cujos officios provê. Anda hoje efta digni-
dade na Cafa do Conde de Caftello-Melhor, que a

fcerdou por morte de Bernardim de Távora.
14 Veador daCafa. O primeiro Veador, de que

ha noticia nefte Reino, he de Egas Moniz em tem-
po do inviélo Rey D, Aífonfo Henriques \ e os

mais
, que fe lhe feguiraõ, foraó fempre Cavalhe-

ros de grande caracter, (i) Eftava a feu cargo naô
fó o governo total das oxarias, mas grande parte do
regimen da Cafa Real, porque íervia inteiramente
o ofíicio de Mordomo Mor, quando eíle por qual-

quer aufcncia , ou moleília faltava no Paço : aíTini

o determinou ElRey D. Affonfo V. no feu Regi-
mento, (3J e fe vê também no da Fazenda, (4) ef-

tylo, que em muitos Reinos he eftabelecido. (f)
ij* Ha muitos exemplos de fervirem os Veado-

res o officio de Mordomo Mcn* , como foy Vafco
Annes Corte-Rcal pelos annos f07 , fii, e fifj
Ruy Lopes em f 2,7 , e ^19'-, D. Francifco de Sou-
fa cm f4i , Thoraé de Soufa era ffi, D. Diogo

Lo-

[i] Souf. Hiílor.Geneal. tom.3 p f^-z. Lim.Gcograf.Hillor.tom.ii

p.44,4,. Veja-fe a Argote no Difcurfo da Montaria Real cap.<5. c a D.
Franc. XavierdeGirma no Theatr.Univ.dcHefp. t. 5.C.14. [2] Mo«
narq. Lufit. liv.9. cap.;*. c liv. i o cap.4. Chron. delRey D.Joaó I. cap 68.

[j] No tit. de Mordomo Mór. [4.] Cap.z4i. [jj L'Eut de la Fran^

«ç» edclaGraoBretaúa. Eíbit^uetas detlerpanha.
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Lopes de Lima em f70 , c Damiaõ Borges em f79

,

fendo cftes tempos comprchendidos nos governos

dos Senhores Reys D. Manoel, D. Joa5 ÍII. D.
Sebaftiaõ, e D. Henrique. Na mcrma forma con-

tinuou Francifco Barreto no tempo delRey Filip-

pe II.

i5 He verdade que fervindo o Veador Francif-

co Barreto de Mordomo Mór , fe moverão entre

elle, e o proprietário varias duvidas. Primeira fo-

bre qual dcllcs havia de levar o ordenado de Mor-
domo Mór. Segunda como fe havia de dizer nos Al-

varás : Eu ElRsy faço faber a vós F. meu Mordomo
Mór; 0X1 F. meu J^eador^ que hora fervis de meu Mor-
domo Mór. Terceira, fe quando tornava a fervir o
Mordomo Mór, lhe havia de entregar o Veador as

Coníultas, e mais papeis, que, quando tinha fervi-

do, defpachara , ou fe haviaõ de ficar cm feu po-

der. Refolveo-íe que ambos levaíTcm o ordenado
de Mordomo Mór j que nos Alvarás fe diíTefle :

Veador
^
que fervis de Mordomo Mór \ e que os papeis

foíTem todos para o Cartório , em que coftumavaõ
ellar.

17 Em todo o tempo dos Senhores Reys D.
Joaõ IV., c D. Affonfo VL governavaó os Veado-
res às femanas pela precifa , e continua aíTiftencia,

que faziaó no Paço, aíTiftindo aos comeres de Suas

Magellades, e naó mandando os ditos Senhores fa-

zer nem ainda para íl coufa alguma ,
que naõ foíTe

ordenando-o vocalmente ao Veador de femana , e

elte aos Otíiciaes fubalternos. Quando as pcflbas

Reaes eftavaó doentes , eraõ obrigados a aíTiftir nas

juntas dos Médicos, para verem o que lhemandava5
comer, e receitar. xÃos Veadores tocava o mando
de todos os Otíiciaes pertencentes à meza delRey

:

elles tinhaô o governo dos Mocos da Camera : a feu

cargo eltava a enfermaria, onde fe curavaó os cria-

dos pobres > e nas jornadas
,

que os Reys faziaõ ,

corriaõ com todos os gaftos inteiramente, c era to-

Hhh li tal-
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talmenre fua a dirpoíicaó. No governo doSereniíIT-

mo Senhor D. Pedro ÍI. como fe fervia com os Ca-
uiariílas, e comia pela Cafa da Rainha, e as defpe-
zas ordinárias fe faziaô pela do Infantado, quaíi fi-

carão fem exercido os Veadores. Anda hoje eíle

officio nas Gafas dos illuftriíTlmos Condes do Re-
dondo, e AíTumar, e D. Francifco Xavier de Soufa.

CAPITULO X.

Dos Opciaes , e ordem , cojh que fe ajjifiia

à meza dos Reys.

I /^^ Cílumavaó os Senhores Reys defte Reino
V_^ comer ordinariamente em publico, e com

mageílofo apparato defde o tempo delRey D. Af-
fonfo V. que imitou a feu tio o Infante D. Pedro.

(O AíTiília à meza hum Trinchante
,
que cortava.

Até o tempo delRcy D. Joaõ III. foy hum fó, de-

pois fe accrefcentou mais outro , e no reinado del-

Rey D. Joaõ j V. houveraó três Trinchantes de três

iiifferentcs Gafas. Hoje anda na de D. António Al-

vares da Cunha, Senhor da Taboa , e na de D. Jo-
feph de Vafconcellos e Soufa, que herdou efle of-

ficio por cafar com huma filha herdeira de Diogo de

Brito Coutinho, (i) A' maõ direita do Trinchante
ficava oUcbaÕ y e junto com elle o Servidor da toa-

lha. Da parte efqucrda fe fcguia o Mantieiro.

2 TraziaÕ os Mocos da Camera as iguarias , vin-

do diante o Prejles da Cozinha^ que he hum accref-

centado , e nas feitas grandes o Mejlre-Sala. Da-
vaõ-fe os pratos ao Servidor da toalha, que os pu-

nha
111 III I

--_ — —
[i] Níiin. Chronic. delRey D. AfFonfo V-cap. 125-. Soares da Silva

nas Memorias deiRey D. Joaó I. p. 166. [2] Lim. Geograf. Hiílor;

tom.i.p,/H.Souf. Grandes dcPortug.p.zjí».^
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nha na meza, c o Uchaó os chegava para o Trin-
chante por ordem , conforme le havia de comer.
Depois de trinchados os que eraõ para iíTo, hzia a

falva o Servidor da toalha, c o Trinchante os che-
gava a EiRey i e tanto que ElRey comia, os tira-

va o Mantieiro, e metia outros, e novamente guar-
danapo.

3 Uchaò hc o que tinha cuidado de mandar guar-

dar a caca na ucharia, ou difpenfa da Gafa Real, e

por iíTo parece que fe lhe deu o nome de Uchaõ

,

tomado de Ucccllo
^
que em Italiano fignifica paíTa-

ro. O officio de Copeiro Mór ^ a que os Godos cha-

mavaô Conde das Efcancias , ou Comes fcanciarum

^

que hc o mefmo, que fe diíTeíTemos Conde das be-

bidas, he o que dá o púcaro de agua a ElRey para

beber , e anda hoje eíte officio na Gafa do Conde
de Villa-Flor. Quando ElRey lhe fazia final, hia

bufcar o púcaro aporta dacafa, onde ElRey co-

mia, e lho entregava o Copeiro menor > e tornan-

do a entrar acompanhado do mefmo Copeiro , e dous

Porteiros da cana
,
que faziaó íuas cortezias , e fe

punhaó de joelhos , chegava o Copeiro Mór à me-
za, dava o púcaro a ElRey, que acabando de be-

ber, o tomava, eílando até entaõ inclinado fobrc a

meza, tendo a falva debaixo do púcaro. Depois Çc

levantava, e três pcs atraz fazia a cortezia, e dava

o púcaro ao Copeiro menor, que o levava à copa
acompanhado dos Porteiros.

4 Nas folemnidades grandes fc fazia efte afto

com muito mayor ceremonia ; porque hiaó diante

os Porteiros da maça dous e dous , os Reys de ar-

mas , Arautos , e PaíTavantes , o Porreiro Mór,
Meflre-Sala , Veador da Cafa , os V^édores da Fa-

zenda , e dctraz de todos o Mordomo Mór , e to-

dos hiaõ defcubertos até o eftrado, onde faziaó fuás

cortezias. Os Vedores da Fazenda tiravaõ os cha-

peos no mcyo da fala, e o Mordomo Mór até o fa-

zer da cortezia, que juntamente a fazia, e tirava o

cha-
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chapco , e neíle tempo fc tocavaõ os infrrumentos

muficos. Eíle niefmo acompanhamento fc fazia nas

primeiras, e ultimas iguarias, que vinhaõ à mcza,
e quando traziaõ a fruta, (i) Todos eíles Officiaes,

que affiíliaõ à meza, levavaô certas iguarias de ga-

jes da copa , as quaes eraõ de tanta importância,
que mandando ElRey D. Filippe II. que lhas def-

fem a dinheiro, fe lhes arbitrarão por ellas grofíbs

ordenados.

f Todos os Senhores, que afliftiaó à meza, ef-

tavaõ em pé encoftados d parede , e nenhum dos

Grandes tinha afiento, porem cubriaõ-fc os que ti-

nhaõ eíTe privilegio. Á' roda da meza eílavaõ de
joelhos os Moços Fidalgos; e quando no fim vinha

a confeiteira , repartia ElRey com ellcs dos doces,
e frutas, (i) Em quanto os Reys comiaõ, coftuma-
vaó praticar com os Fidalgos, principalmente com
aquclles, que tinhaõ andado íóra do Reino j e com
os doutos, que fempre eftavaõ prefentes , fe excita-

vaó quellões curiofas , e úteis.

6 Muitas vezes nos Domingos , e dias Santos
jantavaÕ, e ccavaõ com muíícasi e nas Feftas prin-

cipaes com arabales , e trombetas. V^efpera de Na-
tal confoava ElRey em publico com todo o eftado,

e entretanto davaõ de cear a todos os Efcudeiros

,

e Fidalgos, que eftavaõ na fala. Depois mandavaÕ
de conloar às Damas, e aos Officiaes delRey fe lhes

mandava a fuás cafas. Os Moqos da Camera confoa-
vaÕ na Guarda-repoíla, e aqui mefmo fe dava con-
foadas aos Capelláes, e daqui para baixo até os mo-
cos da eíbibeira, e do monte.

7 O fauílo , e grandeza , com que ElRey D.
Joaõ lí. celebrou as vodas de feu filho o Principe
D. AíFonfo com a Senhora Dona Ifabel , efpecial-

mente nos banquetes, que deu em Évora, foraõ ta5

no-

[i] Garctadellefend. Chron.delReyD.JoaõII.cap.iij. [zj Góes
Chroa. delRey D. Manoel part.4. C3p.84,
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1

notáveis, que nos obriga a tranfcrcvcr o mais raro

dellcs pelas formacs paiuvriiS dj leu Chroniíta Gar-
cia de Relende cap. 113. o qiiil diz: Logo à entra-

da da mcza veyo buma grande carreta dourada , e tra-

ziaò-na dom grandes boys aJ]'ados inttiros com cornos , e

rfiãos , e pcs dourados ^ e o carro vinha cheyo de muitos

carneiros ajjados inteiros com os cornos dourados , e vinha

tudo pofto num cadafaljo tao baixo com rodetas no fundo
delle ,

que naô fe viaõ
,
que os boys pareciaò vivos , e que

andavaõ. E diante vinha hum Moço Fidalgo com huma
aguilhada na maJ

,
picando os boys

,
que parecia que an-

davaõ , e levavaõ a carreta , e vinha vcjlido como carre-

teiro com hum pelote , e hum gaibaÕ de veludo branco

forrado de brocado , e ajfim a carapuça
,

que de longe

parecia próprio carreteiro , e ajjiyn foy offerecer os boys , e

carneiros à Princeza , e feito oferviço , os tornou a virar

com fua aguilhada por toda a fala até fahir fora , e

deixou tudo ao povo
,
que com grande grita ^ e prazer fo-

raõ efpedaçados , e levava cada hum quanto mais podia.

E ajjim vieraÕ juntamente a todas as mezas muitos pa^

voes a[Jados com os rabos inteiros , e os pefcoços , e cabe-

ça com toda fua penna
^
que parecerão muito bem^ por fe-

rem muitos , e outras muitas fortes de aves , e caças ,

manjares , e frutas , tudo em muito grande abundância ,

e muita perfeição.

8 A ultima vez, que as Mageíladcs Portugue-
zas comei lõ em publico, foy quando veyo de Ale-

manha a Rainha Dona Maria Ánna de Auftria. A
primeira cea , e jantar fe deu na cala da galé, e foy

de grande cfplendor , dilpoficaó , aíTcyo , e appa-

rato. Tinha a meza de comprido quatorze palmos

e meyo , e de largo féis e mcyo. Conltava de qua-

tro cubertas de vinte e hum pratos cada huma : as

três primeiras de cozinha , c a ultima de doces , e

frutas. A difpoficaõ era nefta formalidade, fegimdo
o mappa

,
que vimos cm cafa do Exccllentifllmo

Conde do Redondo.

K K
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A Lugar do talher delRey NoíTo Senhor.

B Lugar do talher da Rainha noíía Senhora.

C Lugar do guardanapo do Senhor Infante D.
Francifco.

D Lugar do guardanapo do Senhor Infante D.
António.

E Lugar do guardanapo da Senhora Infanta Do-
na Francifca.

F Lugar do guardanapo do Senhor Infante D.
Manoel.

G Primeiro aviamento de trinchar.

H Segundo aviamento de trinchar.

lí Mocos Fidalgos com abanos.

L Lugar do Veador.

M Lugar do Mantieiro.

N Lugar do primeiro Trinchante.

O Lugar do fegundo Trinchante.

P Lugar do Servidor da toalha.

Q^ Lugar do Me(ire-Sala.

R Lugar do Copeiro Mor.
S Lugar do Elcrivaó da cozinha.

TT Dnus Moc'^s da Camera com pratinhos.

VV Mocos da Camera. que fervem à Meza.
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XX Lugar dos Títulos.

ZZ I.ugar dos Otficiaes da Cafa.

YY Fyíico Mór, c Cirurgião Mor.
KK Lugar das Senhoras , que acompanharão a

Rainha noíTa Senhora.
** Girandulas, ou fcrpentinas de luzes.

CAPITULO XI.

Do aconipanbametJto ^ cofnque os Reys fabiaÔ
pela Cidade , e caminhavao com a Corte.

Uando os Reys caminhavaÕ pela Cidade

,

hiaó nefta forma : Os Porteiros da cana, e

os Reys de armas precediaõ a todos a ca-

vallo, e defcubertos. Depois os Moqos da eítribei-

ra tambcra defcubertos. Seguia-fe o Eílribeiro Mór
a cavallo , e cubcrto. Dahi a efpaco a pefioa del-

Reyj e atrás delle todos os Fidalgos a cavallo cu-

bertos fem ordem. Só havendo algum Infante, ou
Senhor grande, hia efte mais chegado à PeíToa del-

Rey , conforme o parentefco. Sendo dia folemne,
hiaõ os trombetas, e timbalcs diante delRey.

2 Na Cidade naô ufaraõ alguns Reys de guar-

da. ElRey D. Joaõ IL e ElRey D. Manoel a tra-

ziaó : já ElRey D. Joaõ II L muitas vezes ufava fa-

hir fora fó com dous Porteiros da cana diante de íi,

a que alludio Francifco de Sá e Miranda
,
quando

diflc: (O
^e fe pôde ir mais à vante

Com quanto alcança o fentido ,

Sem ferro , ou fogo , que efpante ,

Com duas canas diante

His amado , e bis temido.

Tom.I.Part.II. lii El-

[i] Sa de Mirand. Epift. i.



434 Mappa de Portugal.

ElRcy D. Sebaftiaõ pelos muitos eftrangeiros, que
havia em Lisboa, introduzio a guarda de pé de Ala-

bardeiros Portuguezes , e naõ Tedeicos, com leu

Capitão Fidalgo dos principaes. ElRey Filippc If.

admittio guarda Tedefca , e a deixou ao Archidu-
que Alberto , depois do qual fe continuou com os

Governadores, e Vice-Reys. ElRey D. Joaõ IV".

fez duas Companhias de guarda, huma de Alemães,
outra de Portuguezes, como explica o douto , e di-

ligente Padre D. Luiz de Lima. (i)

3 Tinhaó por coílume os Senhores Reys ir fora

todos os Domingos depois de jantar ver correr a

carreira, e algumas vezes elles mefmos a corriaó.

(2) Para iílo ic ajuntavaó além dos familiares do
Paço muita outra gente dos contornos, onde ElRey
cílava, e corriaõ diante dcUe a cavaílo. Eraõ os

Reys taó benignos , e humanos
,
que quando hiaõ

pelas ruas, e viaó alguns homens nobres à porta, fc

detinhaõ, e fallavaõ com elles. (3) Honravaõ tan-

to a ícus criados, que a alguns hiaõ levar a fuás ca-

ías em dia de noivado : aílim fe lê delRey D. Joaõ
lU. que recebendo-fe nos Paços dos Eftáos ( hoje
da Inquifiçaõ ) Dona Maria de Menezes com o avô
de D. Antaõ de Almada, fahio ElRey acompanhan-
do-a, atraveíTou o Rocio, e chegou até à efquina

das calas de D. Braz da Silveira j e apontando para

as dos Almadas, lhe diííe galantemente: Dona Ma-
ria , aíé aqui cheguey para vos moflrar as vojfas cafas ,

porque vos naÕ eyiganajjem , e levajfem a outras. (4)

4 Quando ElRey hia fora da Corte , o acom-
panhavaõ ordinariamente os moradores da fua Cafa,
Confelho de Eftado, e outra muita gente , que o
feguia , aílim por eíle rcfpeito, como por feus re-

querimentos , e defpachos ; pelo que em qualquer

parte, que a Corte citava , havia tanta frequência,

CO-

[i] Lira. Geogr. Hiftor. part. i.p. 399. [2] Góes Chronic- áelRey

D.Manoel p. 341. [3] Clede tom, 3. pag. mihi 411, na vida dclRcjr

D. Joaõ 11. [4] Sovif, Hiítor. Geaeal. tom4. p.2/8.

I

é
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como em huma boa Cidade, c por iflo ordenarão
que a Corte trouxefle comligo todos os Officiacs

afllm políticos , como ác juítica , que faõ neceíTa'

rios para o governo de huma Republica. Eraõ efles

o Apofentador Mór , Almotacc Mór , Corrcyo
Mór, Corregedores do Crime da Corte, Correge-
dores do Civel com feus Olnciaes de juftiqa infe-

riores.

f O Apofentador Mor tem porobrigaqaS ir di-

ante da Corte hum, ou dous dias, para ter preve-

nido o alojamento dclRey ; porque he coftume an-

tigo nefte Reino apofentarem os moradores de qual-

quer povo a ElRey , c fua Corte , dando ametade
das cafas para fe recolherem os que acompanhaÕ a

ElRey. Efta diftribuiça5 de apofentos faz o Apofen-
tador Mór , e he Juiz de todas as duvidas

,
que fo-

bre eíla matéria occorrerem. Hoje anda efteOfficio

na Cafa dos illuílriíTimos Condes de Santiago, (i)

6 Ao Almotacé Mór pertence prover a Corte,
onde quer que eftivcr , de mantimentos , e para if-

fo tem grande jurifdicaõ , que le extende cinco lé-

guas da Corte. Antes que ElRey faqa jornada para

alguma parte , manda adiante fazer promptos os

mantimentos , e convocar certo numero de Rega-
tòes , que chamaõ da Corte, cujos officios elle dá a

os quaes tem por obrigação prover a Corte de ca-

íra , e do mais prccifo, com tanto que naõ tragaó

os mantimentos dos povos cinco léguas à roda do
lugar , onde a Corte eftá } e para fer provida me-
lhor, quando a Corte eftá fora de Lisboa, fe quita

meya ciza a quaefquer outros Regatões >
que fora

das cinco léguas trazem mantimentos. Anda efte

cargo de Almotacé Mór em Joaõ Gonçalves daCa-
mera Coutinho.

lii ii 7 Ao

[ij Veia-feaPega'àOrden.t.15 add. t j.gloíT! i.num. ico. Far. no

Epirom. pag.mihióóf. Villasb.na Nobiliarq. Fort.cap i 2, LimaGeogr,
Hiftor. toni.i.pag. 557. Navarrct. Confcrvac, dclasMonarq. cap.20,

[x] Orden. liv. i. tit. 18.
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.

7 Ao Correyo Mor compete prover de caval-

gaduras para os moradores da Corte caminharem, e

pôr as polias ordinárias no Reino-, e quando ElRey
corre a poíta, ferve ellc de Poítilhaõ. Defpacha os

Correyos ordinários de pé, e cavallc , aílim para o
Reino, como para fora delle. A propriedade defte

officio concedco I). Filippe II. e confirmou ElRey
D. Joaõ IV. de juro, e herdade à Familia dos Ma-
tas, (i) Neftas jornadas ufavaõ os Reys às vezes de
guarda de Cavalleiros , e particularmente a trazia

ElRey D. Joaõ II. a quem fempre acompanhava o

Capitão dos Ginetes com elia. ElRey D. Manoel
lhe accreícentou o numero , que faziaõ duzentos
Cavalleiros, que com o mefmo Capitão lhe prece-
diaõ fempre.

8 Com a mudança de governo houve também
mudanças na formalidade da guarda Real. Para idéa

da que hoje fe pratica nas funções lolemnes , mof-
traremos brevemente a ordem , com que as PeíToas

Reaes caminharão de Elvas para o Caya em 19 de
Janeiro de 1729 para as reciprocas entregas, e áeÇ-

poforios dos Príncipes , e Princezas. Principiava

aquelle viltofo acompanhamento por mais de qua-
renta coches dos Fidalgos titulares do Reino, a

mayor parte delles tirados a féis frizões. Seguia-fe

huma partida de quinze Cavalleiros com hum Alfe-

res, vinte e quatro trombetas, e atabaleiros da Ca-
fa Real veftidos de veludo carmefim apaíTamanados
de galões de ouro. Logo os cavallos de maõ dos

Infantes D. Francifco , e D. António cubertos de
telizes de veludo verde bordados de ouro , e trin-

ta delRey , do Príncipe , e do feu Ellribeiro Mór.
Depois marchava hum Tenente com quinze caval-

los, e logo doze poftilhóes de gabinete com fardas

de panno encarnado com alamarcs de prata. Se-

guiaõ-fe muitos coches , e berlindas , em que hia5

mui-
' "~~' ——.— .———1—^i—i^—1——^—

[i] Corogr. Portug.tom. 3. p, 390,
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muitos Officiaes do Paço de mavor graduaqaij. Lo-
go os coches de relpeiro dos Infantes , da Princc-

za , do Príncipe , e delllcy , c ultimamente o co-

che magnifico, em qiic hii\ a Familia Real, entras

dellc muitos moços da eltribcira a cavallo , e lete

berlindas com as Camareiras Mores, e outras Senho-
ras, e cento e trinta feges da Família, e no fim de

rudo hum efquadraó de guarda com quinhentos ca-

vallos
,

que dcfde Lisboa foraó acompanhando a

ElRey, c governavaõ quatro Fidalgos da primeira

Nobreza. Naô Falíamos na magnificência, emagel-
tola pompa deita jornada mais extenlamentc

,
por-

que fe pude ver nos Authores allegadosj (i) iú ad-

vertimos, que para eíta funcaõ mandou ElRey que
a libré antiga da Sereniffima Cafa de Bragança, que
era de panno filvado de verde e branco guarnecida
de galões de prata , fe mudafle fomente para a fua

Cafa Real, da Rainha, c Principes do Brafil na cor,
de que ufaraô os antigos Reys , que era de panno
encarnado com os cabos , e veíleas azuis agaloadas
de prata , e aos Archeiros da guarda da meima cor
com a difFerenqa de ferem os galões de ouro. (2)

CAPITULO XIL

Dos OJpciaes deftinados para a caça , e

montaria j e das principaes couta-

das do Reino,

I /^ Exercício da caca affim de volateria, como
V^ de montaria foy fempre a mais ordinária

recreaqaõ dos Reys Portuguezes, para a qual man-
ti-

[i] Soiif. Hiftor.Geneal. tom 8.p, 186. B rhof. nosFaít. da Lu fie.

tom 1. p. 2i9 [i] Veja-fe o liviiníio Franccz incitUia<io : De/cri^th»

de UVUle (leLiíbenne ^^g.dz.
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linliau com grande pompa Officiaes , e Caçadores,
que foíTem deíiros, e inreliigentes em femelhantes

artes, (i) Do Infante D. Duarte, fliho delRey D.
Ivianocl , fe conta, (2.) que era nelle taõ dominan-
te eíle divertimento, que naõ reparava em defcom-
modo algum fó para matar hum veado, chegando
muitas vezes a dormir ve(iido no campo expofto à

inclemência ào tempo. Continuou eíle paíTatempo
até o reinado delRey D. Sebafiiaõ j depois confor-

me o génio , e inclinação dos Príncipes aíTim hia

crefccndo, ou diminuindo.
2 Quanto aos Officiaes para efte minifterio, he

o Monteiro Mor o que prefide aos mais miniílros da
caqa, o qual aceita todos os Monteircs de cavallo ,

e de pé, e mocos do monte , de que ElRey fe fer-

ve. Havia lambem Caçador Mor para a caca de vo-

lateria , e Falcoeiro Mor para a que fe fazia com fal-

cões. Hoje todas eftas três occupaqôes unidas ao of-

íicio de Monteiro Mor andaó na Família dos Mel-
los. (3)

5 As coutadas antigas do Reino em tempo del-

Rey D. Affonfo V. occupavaõ grande quantidade

de terra , e por ifib pedirão os povos a ÉlRcy D.
Joaõ II. nas Cortes de Montemor o Novo, que
defcoutaíTe parte delias para os campos fe poderem
aproveitar , e fe efcufarem os damnos , que as ca-

cas filveílres faziaõ nas fementeiras, ElRey como
Príncipe ta5 amante de feus vaíTallos o confentio,

e defcoutou muitas terras. O mefmo fez ElRey D.
Manoel nas Cortes de Lisboa de 1498, (4) eFiííppe

II, no anno ifP4 defcoutou as montarias de Palmei-

la, a de Montemor o Novo, a de Montemor o \'e-

Iho,

[1] Diogo Fernande? na Arte da caça de altanaria pag. 4. [i] Dam.

de Gosí Ghron delRey D. Manoel psrt. j.cap. 78. Souf Hidor. Geneai,

tom, 5 p.4a4. fj] Vide íoiano Sueco dePeg tom. j.p. 413. Cabedo

decifíPo.part.i.Ò/d.liv. 5. lit.f.egioflTz. o. 115-. Villasboas Nobiliarq.

Portiig. cap. li. [4.] Datniaô de Goís Chronic. delRey D. Manoel

parr. I. cap.z6.
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lho, e 1 de Avtiro , ordenando que naô houveíTe

mais coutadas que as dcLibboa, Cintra, CcUarcs,
Almeiriín, c Salvaterra.

4 A coutada de Lisboa principiava das portas

de Santo Antaó , eítrada direita ate o Lugar de

Bemfíca, e de Bemfica até Agualva, e da Agualva
a S. Marcos, e de S. Marcos a Oeiras, e daqui di-

reito ao mar. As de Cintra, e Collarcs tinhaõ duas

léguas em circuito ao redor de cada huma das ditas

Villas. As de Almeirim, e Salvaterra principiava a

fua demarcação de Santo Eultacio direito pela eí-

trada de aguas vivas acima até as Simalhas, e dahí

atraveflando até a ribeira de Muja por cima da mou-
ta das Corvas, e atraveiíando a dita ribeira para o

Zebro, e arneiro dos Cruzentes , e daqui às Bezer-

ras: dahi atraveíTando a ribeira da Lamarofa direito

às Cortezinhas, e das Cortezinhas à Erra , depois

pela eílrada de Coruche, e pela mefma eílrada abai-

xo até S. Romaõ , e logo a Santo Eftevaõ , atra-

veíTando a ribeira de Canha direito para as cafas de

Belmonte, e dahi ao longo das terras do Duque até

a ponta da mata de Payo Real, que parte as lavou-

ras , e daqui pela banda do Tejo a Santo Euftacio.

(O
f Naõ obftante ifto , ficou fempre confervando

as montarias de Santarém
,

que conítaô de muito
mais de vinte e féis matas, cora outras de particula-

res: as ác/ílenquer^ as ácObidos com quinze matas,
e outras particulares: as de Leiria com o famolo pi-

nhal de quatro léguas de comprido, e huma de lar-

go: as de Pombal^ as de Coimbra^ as de Coruche , as

de Benavente, e as de Jlcacere do Sal, cnde junto ao

rio, que vay para adita Villa , ha hum pinhal de

huma légua de comprido, e de largo hum quarto de

légua baílecida de muita caqa.

6 As mais notáveis coutadas, que fervem hois

de

£1] Veja-fe oRegímcnio do Monteiro Mor,
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de divertimento aos Príncipes de Portugal , fau as

dos íítios de Alcântara
f e Belém abundantes de per-

dizes, lebres, coelhos, e gamos : adeCi»/r<2, que
íe extende por dilatados bofqucs, cujo íitio excede
cm qualidades a todos os do Reino, e chega até a

Villa de Cafcaes, fértil todo o feu terreno de per-

dizes, lebres , coelhos , e de certa cípecie de caça
de arribação

, que a fertiliza nos mezes de Setem-
bro, e Outubro. Ao Sul da ferra de Cintra da par-

te oppofta do rio corre aferra da Arrábida, taó po-
voada de todo o género de caca , e em particular de
veados

, que além de ferem os mayores de toda a

Hefpanha, excedem em quantidade a outras couta-
das do Reino , com tanto commodo para os Caça-
dores

, quantas faô as quintas, e cafas de campo,
que tem o feu aíTento nos viílofos, e fertilifíimos íi-

tios de Azeitão , Cezimbra , c Calhariz , lituadas

nas margens, e vifinhanças da mefma ferra.

7 Para o tempo de Inverno he a celebre couta-

da de Pancas , três léguas de Lisboa da outra banda
do rio , taõ fértil de todo o género de caça , que
em pouca diftancia da terra coíhima entreter mui-
tos Caçadores. Tanta he a abundância, e varieda-

de, que no mefmo tempo fe occupaõ os Montei-
ros em correr à lanqa grandes javalis , e generofos

veados, e os Caçadores em tirar às perdizes, correr

às lebres, e matar os coelhos , além de outra muita

caça de arribação, que concorre às lagoas, e pân-

tanos daquelle íitio. Com pouca mais diftancia de

léguas no termo da grande Villa de Setúbal nas ri-

beiras do rio Sado eftaô as duas grandes coutadas do

Pinheiro^ c Palma ^ notáveis pela abundância de vea-

dos , e porcos montezes muito pingues , c grande

quantidade de perdizes , lebres, coelhos , c outras

variedades de caças.

8 Apartadas de Lisboa dez , e quatorze léguas

fe feguem as Reaes Cafas de campo de Salvaterra,

t Almeirim^ que pelo Tejo acima fe comraunicaô
por



por mar, fendo o caminho de terra fácil , ameno , €

commodo pelo aíTento, e concurfo de muitos luga-

res viltofos
, que cm toda aqucUa diílancia Ic va5

continuando por huma povoaqaÕ fucceíTiva , onde
a Corte fe entretinha todos os annos por efpaqo de
quarenta dias com diverfos exercícios de paífatem-

po. (i) Saõ férteis de veados, porcos, e toda a cf-

pccie de caça ; commodas para as montarias de ca-

vallo j fáceis para as caçadas de lanqa , e de efpin-

gardaj abundantes nas volateriasj difpoftas pari* o

entretenimento das Damas com tal commodidade,
que dos mefmos coches vem alancear os porcos,

muar os veados, correr as lebres, apanhar os coe-
lhos, e voar as aves taõ fuavcmente , e fcm fadiga,

que na mayor diítancia fe cfcufa todo o dcfvelo
,
por-

que a fecundidade do fitio facilita os exercícios

igualmente a quem os vê, ea quem os fcgue.

i> De mais deílas grandes coutadas fe aparta de

I>isboa em diftancia de trinta léguas aquella mais

celebre da ScreniíTima Gafa de Braganqa, que com
o nome de Tapada tem o feu aflento em Filia Fico-

fa^ aonde os javalis faõ ferozes , e muitos , e em
grande quantidade os veados , e muita caqa miúda,
que ainda fendo o fitio fértil por natureza, os iuf-

tenta por maravilha, (i) Porém melhor que todas

he a 'tapada Real de Mafra ^ depois que fe acabarão

de fechar os feus muros pela círcumvalaqaõ de três

léguas, fervindo para mayor grandeza , e diverti-

mento as Ermidas, bofques, rios, pontes, e outras

oííicinas, que ha dentro do íeu circuito, tudo igual-

mente magnifico, e perfeito.

[i] Luiz Mendes de Vafconcel. no Sitio de Lisboa p. 207. Nio!. de

Oliveir nasGrandez. deLisb. trat.i- cap.f.Brand. Monarq. Lufit.liv.id.

cap.41. eliv 18 cap 2. Souf. Hiftor. deS. Doming. part. 2. pag. 25-6.

[a] Souf Hiftor, Geneal. tom. 5". p.ffp. e tom. 6, p. 408,

Tom.I.Part.lI. Kkk CA-
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CAPITULO XIII.

Do ejlylo , com que os Priíicipes , e Er^hút-

xadores eftrangeiros eraÔ recebidos pel»s

noffos Reys , e do modo , com que ejies

ajjljiem no a5io das Cortes.

I l^^s eftylos
, que os Reys tinhaõ no recebi-

\^ mento de outros grandes Príncipes ,
que

vinhaó ao Reino, ha poucos exemplos, por ferem
raras as vezes, que ifto aconteceo em Portugal} e
ainda que algumas memorias referem ,

que ElRey
D. Aífonío li. de Caftella veyo a efte Reino pe-
dir a ElRey D. Aífonfo IV. o foccorro, com que
o foy ajudar na batalha de Tarifa , com tudo naó
fe efcrcvcm as ceremonias

, que neíte a6bo paf-

faraõ. E quando ElRey D. Pedro de Caftella ex-
pullo fura do Reino por feu irmaõ veyo a Portugal
valerfe delRey D. Pedro I. naó fe vio com elle j

porque como os noflos Principes em razaõ , e ref-

peito de eftado o naÕ quizeraõ ajudar , evitarão as

viftas, e o mandarão acompanhar fomente por al-

guns Fidalgos priacipaes do Reino até àraya de Ga-
liza j porém he fácil de entender que em femelhan-
tes occaíióes feriaô tratados nos recebimentos das

Cidades com as mefmas ceremonias dos Reys natu-

raes, pois aflim em Caftella, e cm França fe fez o

mefmo aos Reys defte Reino.
2 Em tempo delRey D. Fernando veyo a efte

Reino Aymon, Conde de Cambrix, Infante deln-
glaterra, trazendo comfigo a Infanta Dona Ifabel

fua mulher , e filha delRey D. Pedro de Caftel-

la, por cujo refpeito o Conde pcrtendia aquells

Reino. Chegados os Infantes a Lisboa , ElRey os

foy-



Das Embaixadas
f c Cortes, 445

foy vificar à náo, e defembarcados foraó fazer ora-

qaõ à Sé , indo todos a pé, e levando ElRey a In-

fanta pelo braqo. A' vinda montarão todos a cavai-

lo, e ElRey, por fer grande cortezaõ , levou a In-

fanta de rédea até S. Domingos , onde havia orde-
nado que poufairem. (i)

3 No anno de 1670 veyo à Corte de Lisboa o
Graõ Duque de Tofcana Cofme III. e fe apofcn-

tou no Collegio de Santo Antaõ. Fallou com El-

Rey D, Pedro em audiência particular com a for-

malidade feguir.te : Entrou às oito horas da noite

pelo picadeiro da Corte Real em hum coche de ref-

pcito de Sua Alteza , e D. Joaõ de Souía , V^édcr

da Càfa Rcrtl , o veyo bufcar com doze Moqos da

Camera com tochas; c depois de refponder ao cum-
primento de D. Joaõ de Soufa , m^tndou cubrir os

Moqos da Camera ; e fubindo pela efcada recôndi-

ta, o veyo bufcar huns poucos de degráos abaixo o

Gentil-homem da Cimcra, que eílava defemana,
do Príncipe Regente, a cuja prefenqa o coniuzio,

e em cuja Camera eílava huma cama rica de tela

azul, hum bofete cuberto , e huma cadeira. O Piin-

cipe Regente o reccbeo com agrado, dando os paf-

fos necclfarios para chegar ao meyo da cafa; e tor-

nando para o fcu lugar, difle ao Graõ Duque: C«-
bra-fe f^. Alteza •, e no difcurfo da converfacaô lhe

deu fempre o tratamento de Vós, e o Graó Duque
ao Príncipe Regente o de Magellade. Os Gcntis-

homens da Camera fahiraó para fora ; e quando o

Duque fe defpedio, o Príncipe deu os melmos pai*

fos, e ellc foy acompanhado da mefma forma, que
no principio. (2.)

4 Também no anno de 1688 veyo incógnito a

Lisboa o Príncipe Jorge Augulto de Saxonia
,
que

depois foy Rey Augufto 11. de Polónia, e fallou

Kkk ii a El-

[^i] Far.Europ Portiig.tom.i. part.i.cap.f.D.tf3. [a] Soufa Hif«

ter. G cocai, tom, z, p,4^1,
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a ElRey D. Pedro com quaíi a merma formalida-
de. (!)

f O recebimento dos Embaixadores fe fazia

com muita lolcmnidade. Mand^vaos ElRcy acom-
panhar ao Paço no dia da audiência por Fidalgos da
primeira N.breza , fegundo agraduaccõ, e gran-
deza dos Principes , de que eraó enviados j e entran-
do pela cafa, onde ElRey os efperava , íe levanta-

va ElRey da cadeira, e punha a maó no chapeo, e

tornava a abaixalla j e encollando fe no braço da
cadeira, lhe vinhaó os Embaixadores beijar a maó,
e lhes tomava as cartas de crença, e em pé os ouvia
até os defpedir. Depois para tratar dos negócios, a

que vinhaõ , íe lhes dava audiência em cafa particu-

lar em cadeira raza com alcatifa por cima. (2)

6 As Cortes em Portugal correfpondem às Af-
femblcas de Franqa, Dietas de Alemanha, e Parla-

mentos de Inglaterra. Compõem -fe dos trcs Efta-

dos do Reino , Ecclefíaftico , Nobreza , e Povo
,

aos quaes coítuma ElRey convocar para as deter-

minações publicas, e de grandes intereíTes. juntaô-
fe as peíToas dos três Eítados em huma fala rica-

mente adornada : na cabeceira delia fe levanta hum
eílrado de féis degráos com a elevaqaó de fete pal-

mos, que he para o throno delRey : na parte infe-

rior arrimados à parede fe põem bancos , e pelo

corpo da fala
,
para fe fentarem os chamados

, que
faô os Titulos , Prelados, Senhores de terras , c Pro-

curadores das Cidades, e Villas.

7 Principia efte aéto com a aíTiftencia delRey,
o qual coíluma vir com oppa roíTagante de broca-

do , e Cetro de ouro na maõ. Vem diante delle o
Condeftavel do Reino com o eftoque levantado, e

mais adiante o Alferes Mór com a bandeira Real
enrolada, precedendo os Reys de armas j Arautos,

e

[i] Soufa Hiílor. Genealog. tom 7 p.694.. [a] Garcia de Refend.

Chron delReyD JoaóII. cap. 77 p./o verf. Chron delRey D. Joaô

lll.pait.i.cap.aj-. Far.naEurop, Port. part.^.çag.a^.n-^ói
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e PaíTavantes veftidos cm cottas, onde fc vé borda-

do o efcudo do Reino. A cftes antecedem os Por-

teiros com maças de prata j e Te o aólo he de jura-

mento de algum Príncipe, precedem a tudo os ata-

bales, c clarms. Chegando E-lRey à cadeira, fc ac-

cojnmodaô todos nos Icus aíTcntos determinados.

Preferencia dos Procuradores das Cidades , e Filias do

Reino
^ que tem ajjmto em aíio de Cortes.

Bancos,

1 TJOrto, Évora, Lisboa, Coimbra, Santa-

X rem , Elvas.

2 Tavira, Guarda, Vifeu, Braga, Lamego,
Silves.

g Lagos, Faro, Leiria, Beja, Guimarães, Ef-

tremoz, Olivcnqa.

4 Portalegre, Bragança, Thomar, Montemor
o Novo, Covilhã, Setúbal, Miranda.

y Ponte deLima, Vianna, FozdeLima, Villa-

Real , Moura, Montemor o Velho.

6 Cintra , Torres Novas, Alenquer, Óbidos, Al-

cacere , Almada.

7 Niza , Torres Vedras , Caílcllobranco , Aveiro.

8 Mouraô , Serpa, Villa do Conde, Trancozo.

9 Aviz , Arronches, Pinhel, Abrantes, Loulé.

10 Alter do Chaô , Freixo de Efpada á cinta , Va-
lenqa, Monqaó , Alegrete.

11 Caítello Rodrigo, Caítcllo de Vide, Penama-
cor, Marvaõ, Ceriá.

12 Crato, Fronteira, Monforte, Veiros, Cam-
po Mayor.

13 Caminha, Torre de Moncorvo, Caílro- Ma-
rinho , Palmella, Cabeço de Vide.

14 Barcellos, Coruche, Monfanto, Gravaõ, Pa-

noias , Ourem,

if Arrayolos, Ourique, Albofeira, Borba, Por-

tei.

.16 Atou-
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i6 Atoiíguia, Monfarás, Villa Viqofa, Penela

,

Santiago de Cacem.
17 Vidina junto de Évora , Villa-Nova de Cer-

veira, Porto de Mós, Pombal.
18 Alvito, Mertola.

CAPITULO XIV.

Das ceremonias , e ejlylo
,
que fe praticava

nas mortes dos Beys.

I T" T Avia collume antigamente em Portugal,

J. X deduzido defde o tempo da gentilidade,

tanto que morria alguém , conduzirem a preço certas

mulheres, chamadas pranteadeiras
,
para virem aíTif-

tir aos defuntos, e acompanhallos até à cova, cho-

rando, e pranteando fobre elles. Por efta ceremonia
comeqava a demonftraçaÕ do fentimcntoj e quando
a pefloa era Real , fe executava com muito mayor ex-

ceíTo, e mayor numero de pranteadeiras, ou carpi-

deiras , as quaes entre as lagrimas , e os gemidos
mifturavaÕ louvores do defunto, que fe era Rey ,

diziaõ delle o bom tratamento, que fizera ao leu

povo, que o naõ vexara com tributos, que intro-

duzira tanto dinheiro no thefoiíro , accrefcentando

tanto mais fobre o que herdara} e com eítes, e ou-
tros elogios gritando , e foluqando faziaõ mais lu-

ótuoío aquelle Régio funeral, (i)

1 Afiim confia que fe fizoa no enterro delRey
D. Dmiz , e no delRcy D. Fernando, (z) até que
no tempo delRey D. Joaó I. fez o Senado da Ca-
mera de Lisboa extinguir femelhante coílume, (jj
confcrvando-fe porém ainda até o tempo delRey

D.

[1] Monarq. Lufit.li?.i9,cap.4.4.. eliv.zi.cap.ji, [2] Ibid, [3] Ibid.
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D. Manoel o luto de burel branco, porque o pri-

meiro luto negro
,
que fe ufnu nelte Reino , foy o

que fc veítio na morte da Senhora Dona Filippa ,

tia delRey D. Manoel, (i) lílo luppofto, tanto que
falecia algum dos Reys Portuguczcs , fe defpacha-
vaó logo Correyos para as Cc^marcas do Reino

,

com a qual noticia fe levantavaõ nas Cathcdracs, e

Paroquias túmulos de madeira cubcrtos de lutos pa-
ra fe fazerem os Officios, e funcraes , dobrando ao
mcfmo tempo os finos.

3 Depois fahia em dia determinado da Cafa do
Senado a comitiva feguinte: A principal pefToa hia

a cavallo veílida de luto, e levava huma bandeira
negra ao hombro

,
que arrallava até o chaõ. Com

o mefmo luto, e di mcfma forte o feguiaõ os três

Vereadores daqucllc anno acompanhados de toda a
Nobreza, e afliílidos de três Miniílros, que lhes

levavaô três efcudos pretos i e caminhando para a

parte mais publica do lugar, onde já eftava preve-
nido hum eftrado com alguns degráos, cuberto tu-

do de pannos negros, fe fubia nelle o primeiro Ve-
reador com hum efcudo preto nas mãos, e voltado
hum pregoeiro para o povo , dizia três vezes em
voz alta: Ouvide, ouvide ^ ouvide. Logo o primeiro
Vereador dizia eftas palavras

, que levava efcritas

:

Choray
,
povo , choray a morte do vojfo Rey

,
que vos go-

vernou comjujliça , e amor de pay. E fubindo o efcu-

do fobre a cabeça, o deixava cahir em terra , c fe

quebrava. Com as mefmas circunítancias fe repetia

a mefma ceremonia pelos outros Vereadores , le-

\'c'!ntando ao mtfmo tempo o povo grandes clamo-
res, e prantos. Depois caminhavaô para a Igreja,

na qual aflííliaõ ao funeral
,

que também fe hízia

com aquella expredaõ de pena, e dor, que merecia

a grandeza da perda. Veja-fe a Damiaó de Góes,
Garcia de Refende, e outros Chroniltas antigos, que

as defcrevem com miudeza. 4 JNa

[1] Soar, daSily, Memorias delRey D JoaO I.a ijj.



44? Mappa Je TortiigaL

4 Na Corte fe fazia eftc aâro com mayor pom-
pa, porque ao Alferes da Cidade pertencia levara
bandeira , aos Vereadores varas pretas nas mãos, a

dous Juizes do Crime , e hum do Civel o levarem
fobrc a cabeqa os três efcudos , que pela referida

ordem fe quebravaó , o primeiro no taboleiro da

Sc, o fegundo no meyo da rua nova, o terceiro no
Rocio, (ij As mayores demonllracóes de fentimen-
to

,
que nefte Reino fc tem feito por peffoas Rcaes,

foraó as que fe viraõ na morte do Prmcipe D. Af-
fonlo , filho delRey D. Joa5 II. retere-as por ex-
renfo Garcia de Refcnde

j (i) porém as de mayor
formalidade , e pompa foraó as que fc executarão
no enterro delRey D. Joaõ I. vindo-fe a concluir
tudo nas breves , e verdadeiras claufulas defta fen-

tenqa: (3)

Tot mundi Príncipes , tanta potentia ;

In i£iu ocuU clauduntur omnia.

fi] Mrnarq. Liifitan.part 7.1iv.j-.cap i.Far Earop Portue tom.z^

part.i.cp.ó. [í] Reíend cap.ij i. c 133. [3J Drexclio noPrcdrcm,
íEteraitat. cap, 3 §. 3 . n. 4.

F I iM,
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DAS COUSAS l^OT AVEIS

dejie primeiro Tomo,

A Brantes ^ antigamente fe chamava 7uhuciy pa^
gin. 2.9.

abundância da Província do Minho, 47.
academia Real da Hiíloria Portugueza por quem foy

inítitiiida, 3f5.
^çumar , ou Alegrete fe chamava Ad feptem aras^

2o.

X). Ajfonfo FI. Rey de Caílella , fuás conquiftas,

271.

D, Affonfo Henriques^ onde nafceo, 285. Alcanq^^u

milagrofamence faude da Senhora de Carqucre por
íupplicas de Egas Moniz, 287. Elle meímo fc

armou Cavalleiro na Igreja Gathedral de C,amo-
ra, ibid. Excluio fua mãy do Governo por for-

<qa de armas , ibid. Ganhou huma batalha na Vei-
ga de Valdevez , ibid. Triunfou de cinco Reys
Mouros confederados no campo de Ourique, on-
de lhe appareceo Chriílo crucificado, dando-lhe
oEfcudo das Armas de Portugal, 288. He acck-
mado Rey pelo feu exercito, cujo titulo confir-

mou o Papa Alexandre III. 289. Moílra-fe a

verdade da appariqaõ de Chriílo , ibid. Refpon-
deTe aos argumentos oppoftos, 290. OíFcreceD.
AfiFonfo Henriques por liberal tributo à Sé Apof-
tolica dous marcos de ouro, 291. E a Sanra Ma-
ria de Claraval cinco efcudos cada anm , 292.
Edificou cento c cincoenca Templo?, ibid, Inf-

Tom.LPart.il. LU ú^



45o índice

tiruio as Ordens Militares da Aza, e de Aviz,'

ilfid, Cafou com a Rainha Dona Mafalda, ibid.

Filhos qué teve , ibid , e 378. Sua morte , e fe-

pultura, 193.
j^. Affonfo II. Rey de Portugal chamado o Gordo ^

quando , e onde nafceo , 2.96. Foy livre prodi-

g'OÍamcnce de hum achaque por virtude de Santa
Senhorinha, ibid. Ttve grande parte na viòíoria.

dfis Nav.is contra es Mourcs, auxiliando a ElRey
de Caftcíla, ibid. Intentou ufurpar as terras que
eraõ de fuás irmãs, ibid. C^nquillou aos Mouros
i\lcacer do S»l , e dtfendto Elvas, ibid. Filhos

que teve, 384. Quando morreo, e onde jaz feu

corpo, 297.

^. Jffonfo HL Rey de Portugal , chamado o Bd'
lunhez^ cafou com a CondeíTa Matilde, ipp. Con-
quillou o Algarve, ibid. Reduzio a feu dominio
algumas terras de Andaluzia, 300. Repudiou fua

legitima mulher , e cafou com Dona Brites filha

natural delRcy D. Affcinfo de Caftella, ibid. Dif-
turbios que houve no Reino por eíTe motivo,
ibid. Fez violências ao Eltado Eccleíiaftico, mas
fujeitou fe às Cenluras dos Pontifíces, 301. Edi-
ficou os Conventos de S. Domingos de Lisboa,
o de Elvas, e Santa Clara de Sentarem, ibid. A-
limpou o Reino de facinorofos, ibid. Filhos que
teve, 38f. Quando morreo, e onde jaz, 301.

S>. Affonfo ir. Rcy de Portugal chamado o Bravo

^

quando nafcfo, ^06. Com quem cafou, i^/W. Foy
cxceíTivo no exercício da caca, ibid. Ajudou na
batalha do Salado a ElRey de Callella, 307. Fez
por duas vezes mudar os Eftudos públicos de Lif-

boa para Coimbra , ibid. Reedificou a Sé, efta-

belccendo nella varias Capellanias , ibid. Confen-
tio que mataíTem a Dona Ignez de Caftro, ibid.

Filhos que teve , 389. Quando morreo , e onde
jaz, 507.

D. Affonfo y, Rey de Portugal chamado o Africa^
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fio ,
quando nafceo , 510. Onde foy acclamado

Rey , ibid. Dá batalha ao Infante D. Pedro feu

. irmaó em o fitio de Alfarrobeira, 32,1. Paflou a

Africa onde ganhou muitas Fracas aos Mouros,
de que fe lhe originou o titulo de Africano

, ^12,,

Com quem cafou , ibid. Contendeo com D. Fer-

nando de Aragaõ que o desbaratou na batalha de

Toro , ibid. Paflou a Franqa a varias negocia-

ções, e intenta ir ver os Lugares Santos de Jeru-

lalem
, 323. Foy muy liberal, e o primeiro que

ajuntou livraria em Palácio, ibid. Filhos que te-

ve, 400. Onde morreo, e onde jaz, 324.
£>. Affonfo VL Rey de Portugal chamado o ViclO"

m/ó
,
quando nafceo, 346. Foy acclamado Rey,

e quando tomou poíTc , ibid. Alcanqou contra

Caítella muitas vióborias , efpecialmente a do A-
mexial, Canal, e Montes claros, ibid. Entregou-
fe todo às difpoíícões de hum António Conti,
que o defencaminhava, 347. Cafou com a Prin-

ceza Dona Maria Francifca Ifabel deSaboya , ihid.

Separou -fe delia por nuUidade do Matrimonio,
ibid. Foy depoíto do governo, e em feu lugar fe

admittio o Príncipe D. Pedro feu irmaó , ibid.

Onde.morreo, e onde jaz, 348.
\Aguas celenas

y
povoação antiga, onde íicava, f.— F/avias, ondeexiílio, 6,

— Layas , ibid.

jígualva^ antigamente fe chamou Ceciliana, 2.8.

jílanos ^ feudominio, if6,
Albofeira^ terrado Algarve, 37.

jí/cacere do Sal antigamente Salada , 19. He ganha-

da aos Mouros por ElRey D. AfFonfo 11. 197.

jllcoutim^ ondeexifle, 37.

. jíletenjo. Defcreve-fc efta Província, 71.
jílenquer^ antigamente fe chamava 'Jerabrica^ 28,

^Ifayates, Praça na Beira, 40.

jílgarve. Defcreve-fe cfta Província, 77.
Mmeida, Praça na Beira , 40.

LU ii Ah



jílrjíorol, antigaiMcnte Moro, zg:
jílpalhaõ , antigamente Fraximim, iS.
^Ivor , antigamente chamado Portus JnihaUs

^
3<5.^

jlmbracia
, povoação antiga

, 7.
jínibal^ fuás acções em Portugal, 238.
2). António Prior do Crato, de quem foy filho, c fe

oppoem à fucceíTaô do Reino de Portugal, 537.
Foy acclamado Rey em Santarém, 33P. Entrou
em Lisboa com o mefmo titulo, ihid. He Aç.{'

truido pelo Duque de Alva na ponte de Alcânta-
ra junto a Lisboa, ibid. Morreo em Pariz, ibid,

Araduca^ povoação antiga, 7.
JÍraduLÍa, onde exiítia elia povoaça5, 8.

jlrctmenha, ^x\i\g-\mtniQ Medrobica ^ zp.

Arcádio , e Honório. No governo deftes Imperado-
res fe acabou o domínio dos Romanos em Portu-

^
gal, 244.

Armas de Portugal, foraô dadas por Chrifto ao pri-^

meiro Rey D. Affonfo Henriques, 288.
^Aricio Pretório, ondeexiftio, 8.

Aroche
, povoação antiga , 8.

Arrayolos, antigamente Calantica, zS,
Arrifana, fua enfeada, 35.
Atributos efpeciaes dos Portuguezes, 218»
Aveiro. Defcreve-fe a fua barra, 51.
Aves que ha no Reino , 164.
Azeite que ha em Portugal, i6z.

Azeviche em que parte do Reino fe acha, ijfi

B

E^
Alfa, Cidade antiga, p.

^ Banjuei-e publico que nas vodas do Príncipe D.
Aâ^onlb fez ElRey D. Joaô IL 430.

Bárbaros quando invadirão Portugal, 2^4,
Barros cxctllentcs que ha no Reino , ij^.
Batalha, Dos Arcos de Valdevez, 287. Do campo

de
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de Ourique, 288. A do Arganhal, 293. Das Na-
vas, 2p6. De Alcácer do Sal, 297. AdoSalado,
307. A de Aljubarrota, 3if. A de Alcântara jun-

to a Lisboa, 339. A do Montijo, 344. A do
Amcjxial , Canal , c Montes claros

, 346. A de

Almança, 3fo.
Baucio Capeio^ infigne Capitão da Turdetania, 237.
Béja, antigamente fe chamava Paz "Julía^ 29. Cof-

tume antigo que havia nos moradi^res deita Cida-

de quando cazavaõ feus filhos, 2if.
Benis ^ povoação antiga, 10.

Beira. Defcreve-fe elta Província, fp.
Benavente^ antigamente íe chamava >fr;V/o Pretório

28.

Bejelgay Cidade antiga, 10.

Braga ^ antigamente Brachara jíugujlay 28,

Bragança^ íeu íltio, 41.
Britmia^ povoação antiga, 10.

CMo de Efpichel.^ 3f.
Caçay e leu excrcicio, l\6, e 43^»

Caldeias .^ antiga povoaqaô , li.

Cale que fignifica, 3.

Callantia^ povoação antiga, IO.

Calliahria
,
povoação antiga, 11.

Camheío, povoação antiga, il.

Camareiro Mór ^ fua obrigaqaô, 4^4*
Catninha ^ lua barra, 2p.

Campos Elyftos fe na verdade os houve , e onde exif-

tiraÕ, 12.

Campo Mayor^ fuaPraqa, 38.

Canace, Cidade antiga do Algarve, 14.

Capara, povoação antiga , 14.

Catalogo Chronologico dos Rcys das Afíurias que

governarão Portugal, 273. /
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Caucay povoação antiga, if.
Cava , ou Florinda foy caufa da ruína deHefpanlia^

Cafiro Marim ^ fua foz, 37.
Cartaginejes

^
quando entrarão em Portugal, 235.

Cafcaes ^ feu porto, 31.

Ceciliana ^ onde exiltio efta povoação , ij*.

Chaves^ como fe chamava antigamente, 18.

Chrifi,o crucificado^ apparece no Campo de Ourique
a ElRey D. Aftonlb Henriques, 289.

CoUipo , foy Cidade antiga , onde hoje ettá Leiria , 1 8.

Coitadas do Reino, 458.
^Comarcas. De quantas confta a Província do Minho,

fi. A de Trás os Montes, fj. A da Beira, 61,

A da Eílremadura, 70. A do Alentejo, 75*. A
do Algarve, 79.

Conceição da Senhora , erecta em Padroeira do Reino,

Copeiro Mór^ fua dignidade, e obrigaqao, 429.
Cortes. Modo com que fe celebraõ

, 444.
Cojiumes dos Portuguezes, Saó naturalmente esforça-

dos, e valerofos , 201. Leaes a feus Soberanos,

202. Conquiftadores, 204. Zelofos, e conítantes

na Religião, 20f. Aptos para as fciencias , zo6.

Pouco inclinados a aprender línguas eftrangeiras,

208. Saõ pompofos nas occaíiões publicas, ibid.

Saô imitadores das modas cítrangeiras, 2op. Nos
iragcs faó inconftantes ,21o. Sáó muy namora-

dos, 21 i. Muito dados à caqa, 210. E ao com-
bate de touros , ibid. Amaõ a Poezia , e a Mu-,

fica, 217.

D
D

EfcripçaÕ circular do Reino, 29.

D. Dtniz Rey de Portugal, chamado oLavríi'

dor y
quando nafceo , 302. Quando foy acclama-

do
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do Rey, ihid. Cafou com a Rainha Santa Tfabel,

305. Incorporou no Padroado Real todas as fa-

zendas que havia doado injuíbmcntc, ibid. Teve
difcordias com Teu irmaõ , ibid. Separou a Or-
dem Militar de Santiago da fujeiçaô de CaftcUa,

304. Indituio em Lisboa a primeira Univeifida-

de de letras , ibid. Fundou o Real Mofteiro de
Odivellas ,c o de Santa Clara de Coimbra , e Vil-

la do Conde, 304. Teve cm fummo gráo as vir-

- tudes da Juíliqa , verdade, e liberalidade, 30f.
Inltituio rezarem-fe no Paço as Horas Canónicas,
ibid. Inllituio a Ordem Militar de Chriílo, ibid,

Foy chamado o Pay da Pátria .^ e o Lavrador pe-

lo afFcíbo que tinha à Agricultura , ibid. Teve
no Reino algumas guerras civis

, 306. Quantos
filhos teve, 387. Sua morte, e íepultura, 30Í).

D. Duarte Rey de Portugal chamado o Eloquente

^

onde, e quando nafceo
, 318. Foy muito dado ao

clludo das letras , ibid. Quando foy acclaraado,

e quando cafou, ibid. Quiz refgatar feu irmaõ

D. Fernando mas fruftradamente , 319. Filhos

que teve, 397. Sua morte, efcpultura, 32,0.

E
E

Bíirobricio y onde exiftío efta antiga povoação,
20.

Egas Moniz foy Ayo delRey D. Affonfo Henriques,
fuás virtudes, 288.

Egttania ^ Cidade antiga, ip.

Egoas que concebiaó do vento, fe as havia em Por*
tugal, 97-

Elvas
.f

lua Praça, 38.

Embaixadores^ como eraS recebidos, 442.
Empreza das mulheres , foy huma infigne vitoria que

alcançarão as. Portuguezas do Minho contra os

Cartaginezcs, 238.
Eri'
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Eremiticn vid.i^ teve principio na Província do MI«
nho, fo.

Ervas medicinaes que ha em Portugal, 157.

Eritrea , onde cxiftio, ip.

Efpofende ^ íua barra , 50.

Efloi^ anrigamente ÓíTonoba , 2p.

Eflrangeiros ^ eftimados dos Porcuguezes , lopi

EJiremadura. Defcreve-fe eíla Provincia, 67.

Evafídria , povoação antiga , 20.

Évora, Cidade antigamente chamada LiberaUtas Ju*
lia i 28.

F^ro, fua barra , 57.
Fenices, quando entrarão em Portugal , 235.

Feira, Villa antigamente chamada Líji^íoZ-h^íí, 29.

D. Fernando Rey de Portugal, chamado o Formofo ^

quando nafceo, 309. A fua brandura o fez cair

em muitas defordens, 310. Reedificou as Praças

do Reino, ibid. Seus cabimentos, ibid. Fez pa-

zes com ElRey de Caftella, 312. Cercou Lif-

boa de novos muros , ibid. Mudou a Univerfida-

de de Coimbra para Lisboa, ibid. Filhos que te-

ve, 392. Quando morreo, 313.

D. Fernando filho delRcy D. J )aõ I. ficou em re-

féns na Praça deTangere, 395. Morreo em Ber-

béria, e jaz na Batalha , ibid.

Fertilidade do Reino em geral, 160.

Fidalgos Portuguezes y faó reputados por vãos, 208.

Filippe 11. IIL IV. Reys de Portugal , fuás acções

que obrarão nefte Reino, 340.
Filhamentos

y
quecoufihe, 422.

Filhos dos Senhores Reys Portuguezes , 375. até

410.
Flaviobriga

, povoaqaõ antiga , 20.

Flores de varias efpecies que nâfçem em Portugal,

147. Fh'
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Florinda filha do Conde D. Julia5 íoy caufa da def-

truiqaõ de Hefpanha, ifp.

Fome extraordinária que houve na Hefpanha, ijf.

Fontes noraveis que ha em l^ortugal, 148.

Foro dos Limicos
^
povoação antiga, 21.

— Dos Narbajfos , outra antiga povoação , ibid.

Foros que ha na Caía Real, 422.

Frutas de varias caftas que ha em Portugal, 16^.

GEnio Portuguez. Vide Cojlumes.

Gerabrica. Vide '^jerabrica.

Godos
^ quando começarão a dominar em Portugal,

2ff. Catalogo dos Reys que governarão neíle

Reino, 263.
Governo antigo, e moderno da Cafa Real, 411.

Guarda Mór , íua dignidade, e obrigação, 42f.
Guarda Real, 43^.
Guimarães cercada, e por quem, 288, Foy a antiga

Araduca
, 7.

H
DOm Henrique Conde de Portugal quem foy ,282.

Com quem cafou , 284. Quando paíTou a Je-

rufakm, 28f. Batalhas que venceo, 286. Filhos

que teve, 376. Sua morte, e fepultura, 286.

D. Henrique Cardeal he acclamado Rey , 33(5. Sua

morte, e íepultura, 338.

r jíntar efplendido que deu o Senhor Rey D. Joaó
V. quando fe dcfpofou com a SercniíTima Rai-

nha Dona Maria Anna de Aultria
, 431.

Tom.l.Part.lí. iMmm Jhe-
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Iberos Hefpanboes fe foraG primários defcendentes
de Tubal, itt.

Idanha^ ancigamente ^^^i/Ví? , 18.

'Jerabrica^ povoação antiga dos Romanos, 21.
Igrejas Cathedraes na Província do Minho, fo. Em

Trás os Montes, f6. Na Beira ,61. Na Eílre-

madura, 69. No Alentejo
, 74. No Algarve,

78.
Incêndio notável que houve nos Pyrineos, 23^.
jP. 'Joaò L Rey de Portugal chamado de Boa memO'

ria, quando nafceo , e de quem era filho, 314.
Antes de fer Rey matou ao Conde Joaõ Fernan-
des Andeiro, ibid. Foy declarado pelo povo De-
fcnfor , e Governador do Reino, ibid. Foy ac-

ciamado Rey em acto de Corres, 31^. Triunfou
dos Caílelhanos na famofa batalha de Aljubarro-
ta, ibid. Com quem cafou

, 316. Foy expugnar
Ceuzn ^ibid. Mandou fupprimir a antiga computa-
ção da Era de Ccfar , e que fe ufafTe da Época do
Nafcimento de Chrirto, ibid. Erigio em Metro-
politana a Cathedral de Lisboa, 317. Templos
que edificou, ibid. Obras infignes que fez, ibid.

Filhos que teve
, 393. Sua morte , e fcpuitura,

318.

D. yoaÕ II. Rey de Portugal chamado Pí;á/^/V(?
,
quan-

do nafceo, 324. Com quem cafou , ihid. Quan-
do foy acclamado Rey , ibid. Mandou degolar ao

Duque de Bragança, por fcr con-.prehendido em
huma conjuração contra elle, 7,if. Seucaraóter,

ibid. Foy oppoíto aos jogadores, 316. Templos
que edificou, ibid. D;fpoz a formalidade de Coro
na fua Capella, ibid. Defcobrimentos que fefíze-

ra5 em feu tempo, ibid. Filhos que teve, 401.

Sua morre, 317. Jaz feu corpo na Batalha incor-

rupto, ibid.

D. Joaõ III. Rey de Portugal chamado P/V^c/õ, quan-

do nafceo, 330. Quando, e onde foy acclamado
Rey

j 331. Fez muitas conquiílas na índia , c lar-

gou
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gou muitas Praqas de Africa aos Mouros, ihiJ,

]ntroduzio no Reino o Tribunal da Inquillqau ,

iòiíl. Reformou muitas Religiões, e admittio em
Portugal a dos Jcfuitas , il^id. Removco a Uni-
vcrfidade para Coimbra, il^id. Obras infigncs que
fez, 531. Com quem caiou, 369. Filhos que te-

ve, 407. Sua morte, efcpultura, 332,.

D. Joaõ IF. Rey de Portugal chamado Rejlaura-

dor
^ quando nafceo, 343. Com quem cafou , ibid.

Foy acclamado Rey em Lisboa , 344. Alcançou
muitas vitorias contra os Caítelhanos, ibid. Cal-

tigou os cabeças de varias conjurações, 34f. Inf-

rituc muitos Tribunaes, ihid. Tomou em aólo de

Cortes por Protectora do Reino a Maria Santiíli-

ma da Conceição, ibid. Filhos que teve, 413.
Sua morte, efepultura, 34(í,

D. 'JoaòF. Rey de Portugal FideliJJiyno ^
quando naf-

ceo, 35*0. Em que dia foy acclamado Rey, ibid.

Celebra pazes com Caftella , í^/W, Com quem ca-

fou, 3f I. Erigio em Bafilica Patriarcal a fua Real
Capella, 3f2,. Mandou hum grande foccorro a

favor da Igreja contra o Turco, ibid. Inftituio a

Academia Real da Hiftoria Portugueza, 3f 3. E-
rigio varies Bifpados de novo, ibid. Templos, e

edifícios que fabricou
, 3f4. Obteve do Papa Be-

nediclo XIV. o indulto de poderem os Sacerdo-

tes dos feus Domínios celebrar cada hum três

MiíTas no dia da Commemoracaõ dos Fieis defun-

tos, 3ff. Filhos que teve
, 419. Morte, efe-

pultura, 3ff.
D. '^jyfeph I. Rey de Portugal FideliJJímo ,

quando
nafceo, 3^7. Quando foy acclamado Rey

, 3f5.
Qiiando, e com quem cafou, 3f7. Leys que tem
promulgado, ibid. Reílaura o exercicio das letras

com melhores methodos, extinguindo o magiíle-

no aos Jefuitas , ihid. No extraordinário terre-

moto de Lisboa , fe houve magnanimamente
, 3f8.

Efcapou milagrofamente de três tiros com que o

Mmm ii que-
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queriaõ matar, 3f8. Faz jufticar os delinquentes

no Cães de Belém , il^id. Reíiíte às Tropas Caf-

telhanas que injultamente invadirão Portugal ^ibid.

Admittc para GeneraliíTimo das fuás Armas ao Con-
de Soberano de Lippe Guilherme de Schaum-
burg, 3f9. Filhos que tem, 410.

Júlio Cefar veyo à conquilla de Portugal, 241.

LAcohriga^ povoaca5 antiga onde hoje he Lagos,
21.

Lagos ^ feu porto, 2,6.

Lagoas mais notáveis que ha no Reino, 8r,

Lamego^ antigamente Líz;;?íí, 29.

Legoas que tem Portugal de comprido, e de largo,

2.

Leiria^ antigamente Collipo^ 28.

Língua Portugueza. A primeira que fe fallou em Por-

tugal foy a dos Turdulos que Tubal communi-
cou, IP3. Muitos fe capacitaõ que fora a He-
braica , outros a Vafconca , ou Bifcainha , ibid.

Conforme foraõ as Nações que dominarão em
Portugal, afllm foy a lingua que fe fjllou, 194.

Pela entrada dos Godos entrou também nefte Rei-

no a lingua Portugueza, ibid. He mifturada com
vocábulos de outros idiomas , ip5. No tempo
delRey D. Diniz começou a adquirir mayor per-

feição, ibid. Participa de todas as circunílancias

para fer perfeita , ibid. (^ Jeq.

Lisboa^ antigamente OUfipo , ou Felicitas 'Júlia ^ 2p.

Defcreve-fc a fua barra
, 32. Todos os feus por-

tos peio Tejo, 33.

Ma-
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M
MAgmto^ Cidade antiga, 22.

L>. Manoel Rcy de Portugal , chamado Ven-

turofo ^
quando nalceo

, 317. Quando fny coroa-

do, 318. Embaixadas que mandou ao Papa Ale-

xandre VI. ibid. E a Leaõ X. 330. Expulfou fo-

ra do Reino aos Judeos, ihid. Com quem cafou,

ibid. Accrefcentou ao fcu Império muitas terras

da índia, que no fcu tempo fe defcobriraõ , 32,9.

Libertou o Eftado Eccleliallico de muitos tribu-

tos,//';^. Foy jurado Rey de Caftclla, ihid. Tem-
plos que fundou, ibid. Filhos que teve, 403. Sua

morte, elepultura, 330.
Mappa do que comprehendem as féis Províncias de

Portuga], 80.

Marco de ouro, e prata que valor tem tido em to-

dos os Reinados, ipi.

Merobriga
.^
povoação antiga, 22,.

A/í-r/o/í? onde exiíte
, 38.

Meftre Sala^ fua dignidade, c obrigação , 428.
Mineraes que ha no Reino , i6p.

Minho. Defcreve-fc eíla Provincia, 4f.
Miranda do Douro ^ antigamente Ce^í^/í? , 28. Seu fi-

tio, 41.
Moedas de vários metaes que fe tem lavrado em Por-

tugal, 177.
Mondego., fua barra, 31.

Monfanto
^ 39.

Montes que ha no Reino, 81.

Monteiro Mór , fua dignidade, e obrigação, 438.
Mordomo Mor ^ fua dignidade, e obrigaqaó

, 421.
Morte dos Reys como fe publicava, 44o.

Moura, anúg^mcme yírucitana , 28.

Mouros, quando invadirão a Portugal, z6ç.

Mulheres Portuguezas , feu valor, 238.

Municipios o que eraõ , e quantos havia em Portu-

gal, 44. AV.-
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N
"T^ y^l^ancia

, povoaqac antiga junto a Thomar,

Nomes Latinos de algumas povoações de Portugal,
28.

Norba Cefarea, onde exiftio, 23.

Numancia ^ onde exiftio efta famofa Cidade, 13.
D. A^^;íí? /ílvares Pereira Condeílavcl de Portugal.

Suas proezas, 3if.

o
Bidos ^ fua grande Ingoa, 133.
Obobriga

^
povoação antiga, 24.

Octaviano Augujio conciliou a paz em Portugal , 262.
Odemira^ fua barra , 2,6.

Ordens Militares que inftituio ElKey D. Afíonfo,
2p2.

OJfel, onde exiftio, 24.

Ójffonoba^ foy povoação antiga no Algarve, 2f.
Ourique^ celebre campo do Alentejo onde ElRey

D. Affonio Henriques alcançou huma grande vi-

toria contra os Mouros, 2S8.

p

Ànonias^ onde exiftio efta antiga povoacaS, 2.6.

Pederneira ^ lua enleada, 32.

Pedras preciofas , que ie achaõ em muitas terras de
Portugal , 172.

D. Pedro I. Rey de Portugal , chamado yujliceiro,

quando nafceo
, 308. Qiiando foy acclamado,

ibid. Vingança que tomou dos que matarão Do-
na Ignez de Caftro, ibid. Demonftracaõ publica

que
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que fez de fer Dona Tgnez fua legitima mulher
,

309. Caraóler deite Rcy , ic/icl. Filhos que leve,

390. Sua morre, efepulcura, 309.

D. Pedro 11. Rey de Portugal , chamado Parifico ,

quando nafceo, 34S. Quando fe intitulou Rey,
ibid. Seus cafamcntos , ihid. Seu caracler

, 349.
Bifpados que de novo crigio , ibid. Entrou na

grande allianqa com o Imperador, Inglaterra, e

Hollanda, ibid. Rompe guerra com Caftella pa-

ra onde foy em peíToa por introduzir Carlos III.

Rey de Hefpanha, ihid. Filhos que ceve
, 41 j*.

Sua morte, cfepultura, 3fo.
Peixe ^ abundância delle que ha em Portugal, i(58.

Penagarcia ^ Seu Caltello, 39.

Penamacor^ feuCaflello, 39.

Pertendentes de Portugal quaes foraõ depois do Car-

deal Henrique , 337.
Pineto, povoação antiga , z6.

Portalegre^ antigamente y//»^í2 , 18.

Porío, antigamente Cí?/?/« , 28. Sua barra, 31.

Portos que ha no Tejo, 34.

Portuguezes ^kw giinio^ e coftumes, loi. Attribu-

tos próprios, 218.

Povoadores primeiros de Portugal, ilf.
Pretores Romanos no governo de Portugal, 241.
Provindas 'Awúgàs^ e modernas dePortugd, 43.
Punbeie^ antigamente A/ijro, 29.

R
RJinbas de Portugal, 362. ^ feq.

Reys das Auílurias que governarão Portugal,

Pepofieiro Mor ^ fua dignidade, 426.
Pios. Do Minho, 48. De Trás os Montes, f5. Da

Beira, 60. Da Eítremadura ,68. Do Alentejo ,73.
Do Algruve, 78. Dos mais notáveis que ha no
Reino, í)9. ^ fsi' D,
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D. Rodrigo ultimo Rey Godo, fua ruína, ifç>.

Romanos
, quando invadirão , e fe lenhorearaõ de

Portugal , 241.
Rofmaninhal ^ lua Praqa, 38.

,
s

Ahuga]^ feu Caftello, 40.
Sagres^ fuaenfeada, 36.

Sal ^ abundância delia que ha em Portugal, 175.
Salada^ onde cxitiio eíia povoaqaõ, 26.

Sahaterra da Beira ^ ieuCaílello, 39.

J). Sancho /. Rey de Portugal , chamado Povoa-
dor

^
quando nalceo, 293. Com quem cafou, /í^/V/.

Acções que obrou antes de Rey , 294. Quan-
do foy acclamado , ibid. Conquiliou o Algar-
ve, ihid. Templos, c edifícios que erigio, 2pj'.

Filhos que teve, 379. Sua morte , e lepultura,

29)-.

D. Sambo 11. Rey de Portugal , chamado Capelo ,

quando nafceo , 298. Quando entrou a governar,
ihid. Recuperou muitas Praças do Alentejo que
os Mouros nos tinhaõ ufurpado, ibid. Opprimio
muito o Eílado Ecclefiaítico

,
por cujo motivo

Innocencio IV. o depoz do governo, ibid. Subf-

tituio-lhe Teu irm.aó D. Affonfo , 299. P^eco-

Iheo-fe a Toledo onde morreo, ibid.

Santarém , antigamente Scalabis , ou Fraftdium j^a-

lium ^ 29.

Santiago de Cacem ^ antigamente Merohriga ^ 20.

D, Sebajiiad Rey de Portugal , chamado o Defeja-

do
,
quando nalceo

, 333. Quando tomou pofie

do Reino, ibid. Seu caracter, ibid. PafTou a A-
frica a primeira vez, 334. Foy fegunda vez foc-

correr a Hamct, onde ficou deílruido, e todo o
feu exercito,

3 3f. Jaz feu corpo com incerte-

za no Convento de Belém, ibid.

Sec'
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S^cca extraordinária que houve na Hcfpanha, 2 3f.
Serras que ha no Reino, 8i.

Setúbal^ antigamente Cetobriga^ 28. Sua barra, 3(5.

Foy fundada por Tubal , 124.

Sines, fcu lurgidouro, 36.

Suevos, Catalogo dos íeusReys que governarão Por-

tugal, z6i.

TyíJabrica^ foy povoação onde hoje he Aveiro,

17.

Tapada de Mafra, e Villa Vicofa, 441.

Tavira, antigamente chamada Balfa, 28. Sua bar-

ra, 37.
Templos que os Portuguezes erigirão ao Imperador

O6tavijno Augulto , 2/3.
Trage Portuguez , i i o.

Trás os Montes. Defcreve-fe efta Provincia, ff.
Trigo que ha em Portugal, i5o.

Trinchante , fua dignidade, 428.
Tubal , feus defc^ndentes foraõ os primeiros povoa--

dores de Portugal , izz.

Tubuci, povoação antiga , 27.

Tuntobriga^ onde exiftio efta povoaqaó, 27.

VAca ^ povocaô antiga, 27.

Faknça, fronteira a Cidade de Tuy
, 41.

UchaÕ , que occupacaõ era na Gafa Real, 429.

Veador da Cafa , íua dignidade, 426.

Fiana de Caminha , defcreve-fe alua barra, 30.

'— Do Conde, fua barra, ibid. %
fluías de que confta a Provincia do Minho, yz. A

de Trás os Montes,
f(5, A da Beira, 63. A da

Tom,LPart.lI. Nnn Ef-
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Eftremadura, 71. A do Alentejo, jf. A doAíi
garve, 79.

yinho que ha em Portugal, i6i.

Viola y inftrumento próprio dos Portuguezes, 217.

F I M.
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LICENÇAS.
Do Santo Oíficio.

PCdem-fe reimprimir os cinco Tomos, de que
fe faz mençaÕ , e depois vokaráó conferidos

para fe dar licenqa que corraõ , fem a qual naó cor-

Teráõ. Lisboa, 23 de Abril de ij6z.

Trigo/o. Lima.

Do Ordinário.

POMe-fe reimprimir os Tomos de que trata a pc-

tiqaõ, e depois tornem para fe dar licenqa pa-

ra correr. Lisboa , 2.} de Abril de 176Í.

D. J. Arceb. de Lacedemonia.

Do Defembargo do Paço.

QUe fe poflaõ reimprimir , e depois de impref-

fos tornarão conferidos para aslicenqas de cor-

rer. Lisboa , 24 de Abril de iy6í.

Carvalho, Emaús, D, Felho, Affonfica^
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