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PROLOGO 

LEITOR! Eu não lhe chamo pio, porque diz frei 
Lucas de Santa Catharina, romancista, pregador 
e historiador do século passado, que : «bom é sem- 
pre não chamar ao leitor pio, porque pôde ser teste- 
munho». (*) Chamar-lhe-hei antes curioso de velha- 
rias, que muito recreiam e aligeiram o tempo, quan- 
do as novidades não prestam. 

Farto estou, leitor, de lhe denunciar boas e 
más paixões do tempo de agora. E' já horas de lhe 
faliar de umas paixões do tempo que foi. Nem ellas 
nem clle podem tornar a ser. Eram paixões de uma 
classe, que por sua culpa envelheceu e morreu in- 
tempestivamente. 

Este livro tracta de frades. 

(*) No prologo do tSerào politico». Lisboa —1723. 



Não lhe chamo romance, porque é historia au- 
thenticada por documentos; não lhe chamo historia, 
porque seria presumpção imprópria de minha hu- 
mildade aforar-me em fidalguias tamanhas. 

Os catálogos das livrarias dêem-lhe o nome que 
muito quizerem; e o leitor, segundo a indigestão 
que lhe fizer o livro, qualifique-o, e áte-o, se lhe 
parecer, á capa surrada de alguma chronicade fran- 

ciscanos. 
Será esse o caminho da immortalidade do meu 

livro, porque, de hoje a trezentos annos, será lida 
a «Historia de S. Domingos» e ninguém lerá o 
«Frei Luiz de Souza» de Almeida Garrett. Assim 
m'o faz pensar vêr eu pesados a ouro os in-folios an- 
tigos, e o desdenhar-se com abominável descortezia 
o livro amaneirado, correcto, lustroso e florido de 

fabrica moderna. 
Os «Miseráveis» de Victor Hugo já esquece- 

ram; um exemplar do romance de Vasco de Lobei- 
ra vendeu-se um d'estes dias por trinta libras. (*) 
A «Vida de Christo» por Ernesto Renan, por 
Strauss, por Veuillot, andam por ahi ao desbarato; 
ora a «Vida de Christo», insulsissimo poema de 
Manoel das Povoas, é livro raro; e a «Vida de 
Christo» por frei Bernardo de Alcobaça, vendida 
por 500s5000 réis, será barata. Qualquer d'estas 

(*) Comprado pelo snr. visconde de Azevedo. 



jóias de bibliotheca, tão encarecidas, é bastante para 
matar de enfado e aborrecimento duas academias; 
ao passo que, na leitura dos livros menospresados, 
se opulenta o entendimento ou agita a alma viva- 
mente curiosa de lances de phantasia e movimen- 
tos do coração. Comprehendam lá este desconcerto 

do nosso capricho ! 
Isto me induz a pensar que não será de todo 

engeitado um livro que relembra cousas esquecidas, 
e vai entrajado de velhas roupas um pouquinho sa- 
cudidas do pó de duzentos annos. 

Assistirá o leitor á pugna de dous formidáveis 
ódios, travados arca por arca, e atirados de encon- 
tro ao throno dos reis e dos pontífices. São dous po- 
derosos frades que se digladiam, e por isso deno- 
minei o livro LUCTA DE GIGANTES : gigantes que, 
apequenados pela craveira da humildade christã, 
cabiam nos seus cenóbios de franciscanos; e dis- 
tendidos na bigorna do orgulho, e dilatados ao fo- 
go de velhos ódios, chegaram com os braços a Ro- 
ma, e obrigaram o collegio dos cardeaes a dar mais 
um novo e funesto testemunho de sua degenerada 
missão do espirito divino. 

Esta narrativa, tão conscienciosa quanto as 
provas a justificam, encerra luz de moral que ao 
leitor intelligente será fácil desentranhar, sem que 
lh'a indiquem. Se me não engana o pendor que me 
inclina a esgaravatar no pó das bibliothecas, onde 



raro deixo de encontrar jóias, o leitor, no decurso 
d'estes capítulos, se alguma vez bocejar, outras ve- 
zes espertará irado contra os luctadores, era razão 
de os vêr, a cada queda em que descambam, tom- 
bar sobre as boninas que infloram o chão sagrado 
do Calvário, empeçonharem-nas com a baba da es- 
cumante raiva, e queimarem-nas com o suor da lu- 
cta sacrílega. 

Não foram então castigados? Isso que mon- 
ta? Castigaram-se elles, escrevendo os fastos das 
suas façanhas, e mandando-os á posteridade, como 
resposta aos poetas-economistas que hoje pergun- 
tam : PORQUE NSO TEMOS FRADES ? 

/ 



INTEODUCÇÃO 

No anno de 1619, três moços de illustres ca- 
sas do reino cursavam as escholas da Universidade 
de Coimbra, e estremavam-se de outros egualmen- 
te nobilíssimos, não já por sua applicação, mas pela 
bizarria das galas o façanhas de valentões. 

Em quanto ao trajar, posto que a pragmática 
de D. Sebastião (*) ordenasse que as pelotas e al- 
jubetas dos estudantes descessem, pelo menos, três 
dedos abaixo dos joelhos, os três mancebos nem 
usavam lobas, nem mantéos sem capelo. As suas 
pelotas listradas de cores desciam até meia perna 
sobre calças golpeadas. Embuçavam-se em largos 

(*) .Ordenança para os estudantes da Universidade 
de Coymbra sobre os criados, bestas, e trajos, e outras 
cousas.» Em 31 de janeiro de 1539. 
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mantos encapuzados, e cobriam as cabeças de bar- 
retes triangulares com plumas, não obstante a or- 
denança que os mandava usar redondos. 

Mandava a pragmática,, sob graves penas, que 
nenhum estudante tivesse besta de sela, salvo o que 
percebesse duzentos cruzados de renda, e mais. Ora, 
cada um dos três académicos tinha em suas estriba- 
rias três cavallos. Outro sim mandava a ordenança 
que nenhum estudante tivesse mais de um criado, 
excepto os que tinham cavallo, que a esses era-lhes 
permittido ter dous, e acompanharem-se de três em 
jornada; ora os três inobservantes da lei, que nem 
o cardeal-rei nem Filippe i abolira, (*) tinham, á 
sua parte, criados no triplo dos cavallos, e sujeitos 
de tão escolhido pulso e maus ligados que a gente 
da pacifica cidade fechava as portas, quando elles 
com os amos arruavam em assuadas depois do anou- 

tecer. 
Dizia mais a lei: «E posto que por minha Or- 

denação seja permittido que possam jogar jogo de 
dados em tavoleyro com tavolas: Ey por bem que 
nenhum estudante as possa jogar, nem tenha as di- 
tas tavolas, dados, nem tavoleyro em casa.» Os três 
académicos davam em sua casa tavolagem franca, 

(*) A pragmática de D. Sebastião fora não só confir- 
mada, mas ainda ampliada com mais estranhas severidade» 
e privações pela lei filippina de 26 de julho de 1582. 



sem exclusão das cartas, muitíssimo mais odiosas ao 
honrado e sapientissimo Anrique da mota, redactor 
da lei sumptuária. 

Vejamos quem são estes impunes contraven- 
tores da pragmática. 

Um é Diogo César, mancebo de dezoito an- 
nos, nascido em Lisboa, filho de Vasco Fernandes 
César, provedor dos armazéns, alcaide-mór de 
Alemquer, e general de artilheria. Sua mãi é D. 
Anna de Menezes, filha de Manoel Pereira Forjaz, 
neta do terceiro conde da Feira, e, por linhagem 
materna, neta de D. João de Menezes, sétimo se- 
nhor de Cantanhede. 

O outro fidalgo é D. António de Mascarenhas, 
da casa dos condes de Santa Cruz, nascido também 
em Lisboa de uma familia muito privada do rei in- 
truso. Teria vinte e dous annos. 

O terceiro é Braz Garcia Mascarenhas, filho 
de Marcos Garcia e de D. Helena Madeira, antiquís- 
simo sangue da Beira, cujo solar assentava nas 
abas da serra da Estrella, na villa de Avô. Orçava 
por dezoito annos. 

Diogo César de Menezes, bem que escassa- 
mente se dispendesse em leituras, era por índole um 
argutíssimo discípulo de Scôto, que então gover- 
nava e torcia os espíritos com absoluto e. absurdo 
império. 

D. António de Mascarenhas era de uma inha- 



bilidade de intelligencia que não deixava nada a 
desejar. 

Braz Garcia gozava-se da merecida fama de 
primeiro poeta improvisador de Coimbra. 

No entanto, nem Diogo fazia praça de subtile- 
zas de argumentação, nem D. António se incom- 
modava com a sua estupidez, nem Garcia se entre- 
tinha com versos. Cavalhadas, comezainas entre os 
sinceiraes do Mondego, amores de freiras, amores 
de mulheres não freiras, distúrbios, pancadaria, tu- 
multos nocturnos, berreiros estridentes a horas mor- 
tas, escaladas a janellas e paredes, tropelias de to- 
da a espécie e feitio, era este o viver e conviver 
d'aquelles galhardos mancebos, com os seus doze 
possantes criados em 1619. 

Um grave motivo os desligou em dous ban- 
dos. D. António requestava uma dama de família 
muito distincta, nào lhe empecendo saber que Dio- 
go César visava ao mesmo alvo. Diogo queixou-se, 
e Braz Garcia reprovou o procedimento de D. An- 
tónio, como indigno de fidalgo e de amigo. O Mas- 
carenhas teimou, e assim se romperam as hostili- 
dades. 

Os dous inimigos, acaudilhando os criados, en- 
contravam-se de noute, e provocavam-se com re- 
paros e chacotas. O virem ás mãos seria inevitá- 
vel, se Braz Garcia não dissesse a Diogo César: 

— O juiz d'e8ta pendência sou eu. Não con- 



sinto que entres em batalhas envolvido nos teus cria- 
dos. Eu é que hei-de castigar em pessoa, e sós a sós, 
D. António de Mascarenhas. 

Decorreram algumas noutesj e, como aquelle 
ultimo fidalgo não topasse estorvo, deixou de ir 
acompanhado nas suas sahidas aos colloquios amo- 
rosos com a inconstante dama. N'uma d'essas nou- 
tes viu um embuçado encostado ao muro da torre 
d'onde a dama costumava, debruçada sobre o ba- 
laustre da janella manuelina, lançar-lhe as melho- 
res flores do seu jardim e as phrases mais extre- 
mosas do seu pérfido peito. D. António parou a 
distancia de alguns passos, ao tempo que a dama 
surgia na janella. Braz sahiu do escuro á clareira 
do caminho, levantou o rosto contra a dama, e disse: 

— Vil coração é o vosso, senhora minha, que, 
ha dias, era de Diogo, hoje é de António, e ama- 
nhã será de outro que, mais vil que este, o requeste! 

D. António de Mascarenhas arrancou da es- 
pada, e correu sobre o provocador. Braz Garcia 
deixou cahir a capa, recebeu o primeiro talho no 
braço esquerdo, cerrou-se com o aggressor a golpes 
tão certeiros e amiudados que D. António cahiu mor- 
talmente ferido. 

A dama não gritou; mas o cárcere era perto, e 
os alabardeiros correram ao retintim das espadas. 
Braz, desapressado do adversário que jazia pros- 
trado, resistiu desegualmente aos soldados. Agar- 



raram-no a final, já turvado do perdimento de san- 
gue e desesperado esforço. Conduziram-no á ca- 
deia, e avisaram o corregedor. 

O beirão sondou as feridas, e disse de si para 
comsigo: 

— Isto não é nada. O peior será se eu matei o 
outro... E' o mesmo... Se eu o não matasse, mata- 
va-me elle. Eu portei-me como um amigo, e elle 
como um lacaio. 

Quando os esbirros do corregedor chegaram 
ao sitio onde os soldados diziam estar morto um 
estudante, encontraram D. António de Mascare- 
nhas, estancando com lenços o sangue que lhe gol- 
phava de uma ilharga. Transportaram-no ao hos- 
pital, onde elle pediu que o levassem. Foram-lhe 
habilmente pençadas as feridas, que os cirurgiões 
julgaram incuráveis. D'alli, conduziram-no a casa; 
e, como a tal fidalgo se devia, rodearam-lhe o leito 
de licenciados em medicina, espertados do primeiro 
somno por ordem do corregedor. 

A' mesma hora, recebeu Diogo César a nova 
do desastre do seu amigo. Correu á cadeia, e sou- 
be que Braz Garcia entrara ferido. Procurou o cor- 
regedor, e imperiosamente pediu a entrada de um 
phisico no cárcere. O filho do general de artilhe- 
ria não valia menos com o magistrado que o fidal- 
go dos Mascarenhas. Foi-lhe concedido o cirurgião, 
e a entrada com elle na cadeia. 



Braz estava risonho, sem embargo do quebran- 
tamento das forças. As feridas eram insignificantes. 
O licenciado gastou pouquíssimo das suas drogas, 

e disse: 
— De hoje a oito dias estão fechadas. 
Diogo César chegou-se ao ouvido de Braz, e 

disse-lhe: 
— De hoje a oito noutes estarás fora d'aqui. 
E sahiram, conforme a ordem do corregedor 

ao seu meirinho. 
Ao outro dia, o preso foi intimado para entre- 

gar as armas com que entrara no cárcere, depois 
de ferir de morte o condiscípulo, e cortar dous de- 
dos a um dos alabardeiros: pelo que se lhe instaura- 
ram dous processos. Foi prohibida a Diogo César 
a entrada na cadeia, sem testemunhas. A funesta 
noticia chamou Marcos Garcia a Coimbra, e quatro 
filhos clérigos que já se haviam formado em direito 
canónico. Diogo entendeu-se com elles, e disse-lhes: 

— Tragam-me dinheiro para Braz levar para 
Hespanha. 

E designou-lhes a noute em que elle havia de 
sahir. 

O velho pedia explicações da temerária empre- 
za. Diogo César não as dava; apenas dizia: 

— Hade sahir por cima do cadáver do ami- 
go por quem elle se sacrificou. 

Os quatro padres, que intenderam o desígnio, 



e primavam entre os valentes netos dos montanhe- 
zes de Viriato, queriam ficar. Diogo contrariou-os, 
dizendo-lhes: 

— Tenho gente bastante; a que fôr de mais pô- 
de perder-nos. 

No entanto, chegou a Coimbra D. João de Mas- 
carenhas, pai de D. António. Dir-se-iaque o fidalgo 
trazia nas algibeiras a corda com que devia ser gar- 
rotado Braz Garcia: tal era o sobreccnho soberbo 
e intimativo com que elle impunha aos julgadores 
a celeridade do processo. • 

D. António, contra o prognostico dos phisicos, 
ia melhorando das chagas ao quinto dia. Isto, po- 
rém, não impedia que D. João ensinasse ás justi- 
ças que o crime era de forca. 

Ao sétimo dia de prisão, Braz Garcia viu pela 
terceira vez Diogo César. Entrara o fidalgo acom- 
panhado do escrivão do corregedor, que ia avisar 
o preso da próxima chegada do ministro para in- 
terrogatórios. Diogo, ao retirar-se, para dar lugar 
ao magistrado, graças ao duro ouvido do escrivão, 
pôde dizer a Braz : 

— A' meia noute. Os cavallos esperam no re- 
cio da quinta do Pombal. (*) 

E sahiu. 
O corregedor foi severo e descortez. Braz Gar- 

(*) E' a que hoje se denomina das «Lagrimas>. 



cia redarguiu-lhe com azedume. O magistrado amca- 
çou-o de lançar-lhe ferros, se não comedisse a lín- 
gua. Este insulto repuchou-lhe betas de sangue aos 
olhos. O beirão, se o não contivesse a lembrança 
da liberdade á meia noute, esganaria alli o garna- 
cha petulante. 

A pergunta repetida da razão por que ferira e 
tentara matar D. António de Mascarenhas, respon- 
deu sempre: 

— Porque é um vil. 
— Isso não é resposta — replicava o ministro. 

— Vil é vossa mercê, que enterra a espada no corpo 
de um homem que o não ofFendeu. 

— OfFendeu vilmente um meu amigo. 
— De que modo ? 
— Elle que o diga. 
O corregedor ergueu-se de golpe, e resmungou: 
— Eu tomo-o á minha conta, snr. Braz. Con- 

te eommigo... 

— E com o carrasco... — murmurou o moço. 
— A lei o dirá... — retorquiu o corregedor. 
A cadeia, chamada «Portagem», era um qua- 

drilongo de dous andares, com entrada por um pa- 
teo escuro. A um lado do pateo corriam as tarimas 
da guarda; ao centro rompia a escada estreita que 
levava ao andar superior, e a meia-subida se bifur- 
cava em escadas descendentes para os calabouços ou 
enxovias. Do outro lado do pateo estava o quarto 
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do official da guarda, paredes meias com a residên- 
cia e escriptorio do carcereiro. A sentinella noctur- 
na era feita por três soldados, e trinta costumava ser 
ao todo a guarda, que se alojava no pateo, deixando 
aberto o portão da entrada. As chaves das enxo- 
vias e prisões superiores recolhia-se com ellas o 
carcereiro, ao anoutecer, nos seus aposentos. 

A's onze horas da noute designada por Dio- 
go César, o official da sobrerolda que rondava as 
vigias da cidade, encontrou dous grupos de homens 
rebuçados,um no Arco da Traição, (*) outro na Por- 
ta de Sangue. (**) Desconfiou por ouvir o tinido de 
ferros, e lembrou-se de algum assalto á cadeia, sus- 
peita que lhe suggerira o andar-se dizendo que o 
filho de Vasco Fernandes César era homem para 
ir com a hoste dos seus criados arrancar o preso dos 
ferros. Não ousou acercar-se dos vultos nem in- 
terrogal-os de longe; mas, estugando o passo, des- 
ceu á Portagem, e disse ao capitão da guarda que 
estivesse vigilante. 

Vigilantíssimo estava a esta hora Braz Garcia 
Mascarenhas, com a orelha fita ao minimo rumor. 

O capitão da guarda, quo era castelhano, e sor- 
rira dos receios do official da ronda, escutou o aviso, 
e foi dormir. 

(*) Era n'uma travessa no topo da «Couraça de Lis- 
boa» : foi demolido em 1834. 

(*#) Era uma denominação do «Arco de Almedina». 



nas províncias: apavora-os e dispersa-os. Braz Gar- 

cia, sem curar de saber se estão ou fugiram, sabe da 

tulha, grita ás armas, e agrupa em volta de si cin- 

coenta mancebos, que o conclamam seu capitão, e 

se denominam a companhia dos leões. Garbosamen- 

te montados, com o seu caudilho a fumegar valen- 

tia e ódio, vão occupar a praça de Pinhel; e d'aqui, 

affoutados pelo chefe a temerárias escaramuças, 

executam facções de espantosa coragem sobre os 

castelhanos, que na área de seis léguas apenas en- 

contram terra que os engula ou barrocaes de serras 

onde se escondam á espada inexorável que os fa- vi 

reja. Com legitima vaidade exclama o guerrei- 

ro-poeta: 

Visto tens invencível Viriato 
Como estes reinos teus se alevantaram, 
Sua conservação te não relato 
Por ser um dos que a peitos a tomaram. 
Tão mal m'o satisfez o vulgo ingrato, 
Tanto émulos inúteis me invejaram, 
Que me chegaram a pôr em maia perigos 
Os naturaes que os próprios inimigos. (*) 

D'estes perigos logo tractaremos. 

Diogo César de Menezes e seus irmãos, sabe- 

dores dos feitos do seu amigo por informações de 

Jacintho Freire de Andrade, que logo foi á corte do 

(*) Est. 101 c. xv. 



novo rei, pessoalmente louvaram a ousadia e ser- 
viços de Braz Garcia de Mascarenhas em presença 
de D. João iv. 

O coroado duque de Bragança era desaffecto 
aos Mascarenhas, pelos motivos políticos mais que 
muito relatados na historia dos maus portuguezes. 
Escutou benignamente Diogo César, neto de Vas- 
co Fernandes César, em tempos antigos cognomi- 
nado o sublime capitão. Logo alli fez mercê de go- 
vernador da praça dos Alfaiates a Braz Garcia, 

• exornando a dadiva com mui atFectuosas expressões 
e promettimentos de maiores vantagens. 

Completa vingança de seus inimigos! 
O governador reforçou os muros dapraça; reedi- 

ficou as golas, flancos e cortinas dos baluartes; re- 
novou os fossos e contra-scarpas; e, nas férias do 
trabalho, para que as espadas dos seus bravos não 
esfriassem, de vez em quando ia, Hespanha dentro, 
aquecel-as no sangue do inimigo. No atrevimento 
das alcavalas nocturnas, era portuguez digno de 
emparceirar-se aPayo Peres Correia em frente da 
mourisma. Quando a prudência quer atalhar-lhe 
os ímpetos, o chefe da companhia dos ledes res- 
ponde com aquelles versos da estancia 103: 

A guerra sigo voluntariamente, 
Se ouço o rebate, se me o facho acena; 
Que quem a professou, c mandou gente, 
Por vicio a segue, sem assombro ou pena ! 



Braz Garcia de Mascarenhas era já em Por- 
tugal nome glorioso, e em Castella um dos mais odia- 
dos e temidos. 

D. Sancho Manoel, general na província da 
Beira, aquinhoava do ódio do conde de Óbidos ao 
laureado governador da praça de Alfaiates; ao pas- 
so que o governador, parente dos Césares, Fer- 
não Telles de Menezes, o estimava e engrandecia 
com recommendações para a corte. D. Sancho es- 
piava ensejo de desdoural-o, e occasionou-se-lhe de 
molde. 

Os hespanhoes passaram as fronteiras, saquean- 
do e incendiando povoações. Desaffrontados de en- 
contros de portuguezes, iam retirando incólumes 
com grande presa de gados e despojos. 

D. Sancho Manoel, que presidiava o castello 
de Eljas em território inimigo, officiou a Braz Gar- 
cia, intimando-o a que não sahisse da sua praça, 
embora avistasse os hespanhoes. E Braz Garcia, 
avistando-os, tomado de furiosa raiva, queria que- 
brar a espada na muralha, quando recebeu outro 
officio do governador Telles de Menezes recommen- 
dando-lhe que fizesse uma das suas costumadas 
proezas cortando o passo ao inimigo. 

Oscillando breves instantes entre as ordens 
dos dous generaes, escutou o coração próprio e a 
bravura dos seus. Entregou a defeza da praça a al- 
gumas companhias, e sahiu com uma manga de du- 
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zentos arcabuzeiros, a emboscar-se sobre o rio 
Águeda, na porta de S. Martinho, repartindo em 
duas hostes a sua gente sobre dous outeiros que 
sobranceavam a entrada no valle, por onde corria 
o caminho dos castelhanos. 

Deviam ser para mais de mil os atrevidos in- 
vasores, que levavam na vanguarda grossas mana- 
das de gados e bagagens. Ao embocarem ao valle, 
ouviram e sentiram a detonação e os pelouros de ri- 
jas rociadas de arcabuzaria. A surpreza espavo- 
riu-os, e retrocederam. Carregados pela cavalleria 
dos leões debandaram com covardia, de todo avessa 
ao arrojo da invasão. 

Braz Garcia recolheu á praça em triumpho, 
com a preciosa conquista dos despojos saqueados. 

Chega D. Sancho Manoel, e reprehende se- 
vera e publicamente o governador como indiscipli- 
nado. Defende-se Braz Garcia com o êxito, e com 
a ordem do general Fernão Telles de Menezes. D. 
Sancho mancha o seu nome em tantos relances es- 
plendido, e dá ordem de prisão ao governador, 
appellidando-o atrozmente de criminoso de alta 
traição. Traidor Braz Garcia, que só não tivera 
espada para castigar o aleivoso, que assim lhe escar- 
rava no rosto a máxima das injurias! Os seus sol- 
dados e amigos ainda assentam as mãos convulsas 
nos copos das espadas; mas D. Sancho Manoel incute 
o respeito de general coberto de honras e prestígios. 



A meia nouto em ponto, as sentinellas foram 
8urprehendidas por dous bandos de homens que, a 
um tempo, as assaltaram das ruas lateraes; e, ao 
mesmo tempo, de uma taverna fronteira, subita- 
mente aberta, sahiram oito homens, que se arremes- 
saram á cadeia como feras escapadas da jaula. Os 
dous primeiros grupos eram três criados de Diogo 
César e três de Braz Garcia, com o libertador de 
seu amo na vanguarda. Os oito homens, sahidos 
impetuosamente da taverna, eram os quatro cléri- 
gos, filhos de Marcos Garcia, e mais quatro alen- 
tados serranos da Estrella. 

As vigias foram, ao mesmo tempo, desarma- 
das, e prostradas a pontapés. A soldadesca estre- 
munhada, ao erguer-se das tarimas, encontrou so- 
bre o peito a faca de matto de cada um d'aquelles 
pulsos agigantados, ou o arcabuz de bocca de sino. 
O capitão castelhano, ao levar mào da espada, sen- 
tiu que outra lhe cortava os tendões do pulso, e lhe 
assentava o gume frio na garganta. 

Diogo César com dous dos seus levantou o car- 
cereiro pelo gasnete, e levou-o diante de si escada 
acima, dizendo-lhe: 

— Mova-se depressinha, homem. Se dá tem- 
po a que venha tropa, você já a não vê chegar, que 
o fazem em tassalhos estes homens. 

O carcereiro preferiu a inteireza de sua pes- 
soa aos créditos posthumos da sua heróica probi- 



II 

dade de chaveiro. Abriu os ferrolhos de Braz Garcia. 
Diogo abraçou o amigo, que lhe pedia uma es- 

pada. 
— Para quê? !—disse Diogo—Temos ahi gen- 

te com que acclamar rei portuguez, se nos convier. 
Desceram ao pateo. 
Braz Garcia reconheceu os irmãos, que lhe fal- 

laram atravez das mascaras. Alguns soldados, que 
tiveram a imprudência de escabujar debaixo dos 
gigantes, archejavam como estrangulados. 

Braz sahiu entre os quatro irmãos a empur- 
rões de Diogo César, que elle não queria deixar 
ainda no perigo. Abraçaram-se com lagrimas, e des- 
pediram-se até um dia da vida, ou até ao dia eterno. 

Dispersaram-se os grupos. 
Entre o arvoredo chegado ao portão da quin- 

ta do Pombal ou das Três Fontes (*) estavam os 
três cavallos de Braz Garcia de Mascarenhas. Dous 
criados armados até aos dentes os tinham pelas ré- 
deas. Cavalgou o moço e os criados. Os quatro clé- 
rigos, por quinchosos conhecidos, sahiram a um ca- 
sal no sitio chamado «Valle do Inferno», no lugar 
chamado ainda hoje «Monte da Esperança». Mon- 
taram sobre ligeiras éguas; e, por atalhos, foram 

ajuntar-se ao irmão. 
Pouco depois, quando as justiças e a tropa se 

(*) Outra designação da quinta chamada hojo das «La- 
grimas». 



moviam já por aquelles algares da velha Coimbra, 
caprichosamente chamados ruas, Diogo César de   • 
Menezes esporeava o seu fouveiro por diante da ca- 
deia da Portagem, empunhando a espada nua, á fren- 
te dos seus criados, e galopava caminho de Lisboa. 

O general Vasco Fernandes, ouvida a historia 
verdadeira do successo que obrigava seu filho a fu- 
gir de Coimbra e acolher-se ao valimento paternal, 
louvou o procedimento de Diogo César, e poz peito 
a destruir o processo instaurado contra elle. 

Mascarenhas e Césares levaram seus ódios e 
contendas até ao throno de Filippe m de Castella. 
O monarcha astucioso, e abalado entre os fortes 
padrinhos de ambas as poderosas famílias, delibe- 
rou mandar cancellar os processos, e ordenou aos 
desavindos fidalgos que se reconciliassem, e absti- 
vessem de dar escândalo, que elle, por sua parte, 
obrigaria a justiça a tapar os olhos com a bandeira 
da misericórdia. 

Terminou a lueta ostensiva; mas o rancor re- 
ciproco abafou-se e concentrou-se no coração dos 
Mascarenhas e dos Césares. 

Corrido um anno, D. António de Mascarenhas 
casou com uma senhora da família de Lencastres, 
abandonados os estudos e quebrados os espiritos irre- 
quietos que, porventura, se dissolveram no soro d'a- 
quella forte sangria que recebeu sob os olhos da 
dama coimbrã. 



V 

Diogo César de Menezes, sem que possamos 
averiguar a causa que o moveu, sahiu um dia da ca- 
sa paterna, e entrou no convento de S. Francisco 
de Extremoz, pedindo o habito de noviço. Deviam 
de ser remordimentos de consciência, ou fadiga 
precoce de uma vida temporãmente ulcerada de 
vicios. O certo é que em 1G21, aos quinze de de- 
zembro, vestiu o habito. D'aqui passou a estudar 
no Varatojo, onde fez maravilhas de intelligen- 
cia. O provincial frei Simão da Resurreição cha- 
mou-o para seu secretario. 

Em 1637 encontramol-o guardião do convento 
de Monte-mór, e em 1G41 de Santa Maria de Je- 
sus de Enxobregas, e provincial em 1645. 

D. António de Mascarenhas houvera dous fi- 
lhos, ou mais teria; mas de dous somente pude saber 
os nomes: D. Vasco de Mascarenhas e D. Martinho 
de Lencastre. D. Vasco, mais tarde conde de Óbi- 
dos eviso-rei da índia oriental, casou em Hespanha 
com uma sobrinha do cardeal D. Affonso de la Cue- 
va, da qual enviuvou pouco tempo depois. D. 
Martinho em 1638 professou no convento de Cin- 
tra, onde foi guardião, e com o mesmo cargo passou 
para Alcobaça. 

No trajecto d'estes longos annos, aquelles mo- 
ços travessos de Coimbra eram quasi velhos. Vas- 
co Fernandes César, pai de Diogo, tinha morrido; 
D. João de Mascarenhas, pai de D. António, mor- 



rera também. O habito de S. Francisco, todavia, 

não podéra apagar no peito do frade fidalgo o ódio 

aos Mascarenhas, nem D. António podéra mais en- 

contrar de rosto o frade. 

Poucos mezes antes da restauração do rei na- 

tural em 1640, sahiu d'este mundo o jurado inimi- 

go de Braz Garcia, legando ao conde de Óbidos, 

seu filho, a sede de vingança, que nunca elle podé- 

ra dessedentar. 

Retrocedamos, porém, e vamos depressa ave- 

riguar o destino do fugitivo fidalgo de Avó. 

O foragido Braz Garcia de Mascarenhas foi 

dar a Madrid. Ahi, diz elle n'aquelle poema, que o 

leitor conhece, chamado «Viriato trágico» : 

Um anno inteiro, vi com grande magua, 
Venturas de uns e de outros desventuras, 
Estas cahindo nos indignos d'ellas, 
E os delias dignos alcançando aquellas. 

Vi 03 aduladores mui possantes, 
O mérito mui fraco e desvalido, 
Com mau partido os pobres negociantes, 
E os ricos todos com mui bom partido; 
E achando-me formiga entre elefantes, 
Por não servir, depois de ser servido, 
Deixada a corte, por abismo cego, 
Enfadado da terra ao mar me entrego. (*) 

(*) Canto xv, est. 48 e 49. 



Devemos inferir que o dinheiro, enviado da pá- 
tria, não abundava ás necessidades do fidalgo, ou 
porque o pai lhe levara a mal a façanha de se afiron- 
tar com D. António, por alheios desaggravos de 
fúteis offensas, ou porque as reclamações do per- 
dulário poeta esvasiavam os recursos da casa de 
Avó. 

Diogo convidára-o a entrar disfarçadamente 
em Lisboa, e ser seu hospede n'uma quinta dos ar- 
rabaldes de Extremoz, até que o poderoso Vasco 
Fernandes César conseguisse acobertal-o dos ódios 
dos Mascarenhas. A vinda para Lisboa não era já 
temerária nem perigosa, visto que outro Filippe, 
successor do in, mandara desfazer os processos 
instaurados em Coimbra. (*) 

Passou Braz Garcia a Cadiz, e embarcou num 
patacho, que levantara ancora para Lisboa. Assim 
que o patacho se fez ao mar, ao dobrar o promontó- 
rio sacro, foram os infelizes navegantes abordados 
por um navio de mouros, não sem grande e sangui- 
nosa resistência. Diz Braz Garcia no seu citado 
poema: 

(*) Filippe ii de Portugal e m de Castella falleccra 
dois annos depois da sanguinária rapasiada dos três fi- 
dalgos. 



    .   Conflicto miserando ! 
De corpos destroncados se cobria 
O convez, em que o sangue anda nadando, 
Que antes se escolhe em trance tão guerreiro 
Morte honrada, que infame captiveiro. (*) 

No mesmo conflicto lhes surge por balravento 

uma fragata de corsário hollandez, que faz desafer- 

rar os turcos e os deixa fugir, apresando o navio 

christão, de cuja carga se apossa. Em quanto aos 

passageiros que ainda viviam, o corsário mandou-os 

lançar nas praias de Sevilha. (**) 

Dous mezes depois, Braz Garcia desembarca- 

va no Porto, talvez com o intento de ir vêr os seus, 

ou, mais provável, ficar entre elles, e esperar mon- 

ção de encetar a carreira das armas. Como quer que 

fosse, é difficil sondar as intenções versáteis de um 

(*) Est. 51 do cant. cit. 

(**) José Maria da Costa e Silva, um dos biographos 
de Braz Garcia Mascarenhas, no tom. 7 do tEnsaio Bio- 
graphico Critico> diz: «e os hollandezes... conteutando-se 
com a presa do patacho, cujo resto de tripulação junto 
com Braz Garcia Mascarenhas foram lançar em um por- 
to cujo nome se não especifica... ■ 

Está especificado pelo próprio poeta no seguinte verso. 

Sobre a turdula praia em batel roto. 

No adjectivo turdula se especifica a província betica 
ou andaluza. 



poeta, de mais a mais sorteado para aventuras tris- 

tes. No Porto, segundo infiro dos versos da estan- 

cia 53, ganhou elle vontade de tentar a fortuna 

mercantil. Esporeado por tal desejo, insólito em 

fidalgos e poetas d'aquelle tempo, — bem que já 

Luiz de Camões tivesse infaustamente mercadeja- 

do na índia — Braz Garcia de Mascarenhas fez-se 

de vela para o Brazil, desistindo assim de vêr a fa- 

mília, e Diogo César, que o esperavam. 

Assim descreve elle a sua ida, as impres- 

sões que recebeu no novo mundo, e o local onde 

parou: 

Apesar de tormentas, calmarias, 
Corsários e afnicções de sangue e morte, 
Entrei pela rainha das bahias, 
Celebrado theatro de Mavorte. 
Desta cidade illustre em bizarrias, 
Da nova Lusitânia nova corte, 
Julguei que era o Brazil jardim sem muro, 
Thesouro rico, porém mal seguro. 

A idade de ouro inda então lembrava, 
E a de prata, que n'elle florescia 
Já com intercadcncias vacillava, 
Porque perto a de ferro transluzia. 
Se a muita gente pobre levantava, 
Também a muita rica empobrecia, 
Que é mal segura em quem compra e vende 
Toda a riqueza que do mar depende. 



Navegando sua costa desejoso 
De saber estranhezas nào sabidas, 
Naufrágio padeci tão lastimoso 
Que entre muitos salvamos poucas vidas. 
Escarmentado mais que curioso, 
Tendo as colónias já reconhecidas, 
Na de Olinda parei, tendo a de Olinda 
Por maior, por melhor e por mais linda. (*) 

N'este tempo, recrudesceram os assaltos dos 

hollandezes ás nossas colónias. Braz Garcia, no 

posto de alferes, militou nove annos, praticando sin- 

gulares feitos de intrepidez. Sem embargo, osgene- 

raes portuguezes, bandeados no ódio dos Masca- 

renhas ao fidalgo beirão, deixaram despremiados 

seus serviços, nem delles deram conta á generosi- 

dade pródiga de Filippe, que fartamente repartia 

commendas pelos portuguezes que o bem serviram 
na restauração do Brazil. 

Aplacada a guerra, Braz Garcia velejou para 

Portugal; 

Porque assim como a agulha busca o norte, 
Busca a pátria o que d'ella vive ausente. («*) 

As tempestades três mezes consecutivas leva- 

ram-no de arribada ao Ferrol. D'aqui, arrostando 

(*) Est. 54, 55, 56 do cant. xv. 

(**) Est. 60. 



ainda com a desfortuna do mar, aproou ao Porto, 

d'onde se foi para o remanso de sua familia. Tinha 

então trinta e três annos, vigor de braço endureci- 

do pelos trabalhos, grande prática de guerras, e 

animo destemido e sedento de novas catastrophes. 

Não se lhe azando, porém, os lanços de provar 

a tempera da espada, converteu a energia de sua 

alma, durante sete annos, em festas ao Divino, cu- 

ja grandiosidade deu brado no paiz, se houvermos 

de crer o justo encarecimento d'estes versos : 

Sete annos festejei (cousa é notória) 
Juntando n'estes vallcs cortes bellas, 
Porque o monarcha da celeste gloria 
Quarenta horas cada anno assistiu n'ellas. 
Dura, e hade durar sua memoria, 
Pela parte que ás musas tocou delias, 
E por outros applausos grandiosos, 
Que ainda estão repetindo eccos saudosos. (*) 

Este fervor religioso fôra-lhe, porventura, in- 

sinuado pelas cartas piedosas de frei Diogo César 

de Menezes, que então era secretario do provincial 

frei Simão. 

Nem assim, tão devotado ás cousas do céu, o 

deixou em paz a familia Mascarenhas. A provocação 

foi indirecta; vingou, todavia, o intento. 

Um irmão de Braz Garcia foi iniquamente es- 

(*) Est. 63 c. xv. 



bulhado do priorado de S. Salvador de Travanca, 
no bispado de Vizeu. (*) Fora grande ou toda 
parte n'esta injustiça o conde de Óbidos. 

O abbade de Santa Maria das Chãs, Jacintho 
Freire de Andrade, convisinho de Travanca, e sin- 
cero admirador e amigo do poeta, instava-o a não 
proceder violentamente contra o prior intruso e os 
do seu bando, obrigando-se a escrever a amigos que 
em Madrid convisinhavam de Christovão de Mou- 
ra, portuguez vendido, e algemado ao coche do 
usurpador. Com aquella penna de ouro que sabeis 
do historiador de D. João de Castro, solicitou inu- 
tilmente Jacintho Freire a redintegração do prior 
victimado a velhos ódios. Braz Garcia dava mais 
pelo aço da sua espada que pelo ouro puro das phra- 
ses do abbade de Santa Maria. 

Como lhe dissessem que o prior intruso, com 
muitos amigos de Vizeu, estava festejando a posse, 
cahiu sobre elles com os do seu bando, e os que não 
morreram, sahiram feridos. Diz elle na estancia 6õ: 

Rasgo com mais rigor do que prupunha : 
Sem propor, rasga a espada que se empunha. 

(*) Era tão importante esta egreja que o infante D. 
Luiz a dera em 1542 a Jerónimo Osório, depois bispo de 
Silves, como prenda ao educador de seu filho D. António, 
prior do Crato. 



XXX 

Quer dizer que não tinha tenção de matar; mas 
foi rasgando e matando, como quem não fizesse tan- 
tas festas e autos ao Divino !.. 

A razão que elle dá para cortar a questão com 
o gume do ferro tem sua tal qual lógica. E' sim- 
ples: 

Que uma força cora outra empata as vazas. 

E, depois, como desvanecido da façanha acres- 
centa: 

Com a razão á soberba quebro as azas, 
A muitos com mui poucos destroçando, 
Caso raro na paz, e memorando. (*) 

Em quanto ás opiniões que vogaram sobre 
aquelle destroço, diz elle com graciosa ironia e tro- 
cadilho desta vez perdoável: 

Umas me absolvem, outras me condenam, 
Penam-me algumas, e outras me depenam. 

Brincaria elle em verso com o negocio; mas, 
prosaicamente fallando, escondeu-se em casa de 
Jacintho Freire de Andrade, e não via mais luz que 
a de uma fresta de tulha em que estava alapado. 

Estala n'aquelles dias a revolução de 1640. Os 
inimigos d'elle eram partidários e creaturas de Cas- 
tella. O grito dos conjurados de Lisboa repercute 

(*) Est. 68. 



Braz Garcia é encarcerado no castello de Sa- 
bugal, e accusado como traidor ao rei. O corpo do 
delicto é uma carta de pura amisade que o preso es- 
crevera ao governador de uma praça de Castella, 
chamado o Macacão. Braz Garcia affeiçoára-se em 
Madrid áquclle castelhano, que lhe dera hospeda- 
gem e acolhimento fraternal. Estas razões não po- 
deram nada com a malquerença do general. A su- 
prema desgraça do preso foi convencer-se o rei da 
perfídia do governador da praça de Alfaiates. Se 
João IV não era de todo em todo inepto, a intri- 
ga bestificou-o; e os reis bestificados, ha duzentos 
annos, eram feras: os de hoje, se acertam de sel-o, 
escouceam no vento, e involuntariamente abrem os 
olhos aos povos. 

Braz Garcia de Mascarenhas foi encarcerado 
sem communicação nem processo. Ao oitavo dia, ne- 
nhum amigo, dos que participaram com elle das 
victorias e das honras, ousava dizer que o era. A 
palavra «traição» produzia no pescoço uma sensa- 
ção de esparto ou cutello. Ocaso da prisão aconte- 
cera em setembro de 1641, e a 29 de agosto, na 
praça do Rocio, tinham sido degolados como trai- 
dores o marquez de Villa Real, o duque de Cami- 
nha, o conde de Armamar, D. Agostinho Manoel; e 
justiçados na forca Pedro Bacça, Belchior Correia 
da Fonseca, Diogo de Brito e Manoel Valente. 
Dias depois, já quando Braz Garcia estava preso, 



foram também, como traidores, enforcados, defronte 
do Limoeiro, Christovão Cogominho e António 
Correia. 

A monção era de servir ao conde de Óbidos, 
que assediava com indirectas instancias os minis- 
tros de D. João IV; mas entre a forca e Braz Gar- 
cia estavam dous homens de uma tenacidade he- 
róica na defeza do innocente: eram Diogo César, 
o guardião de Santa Maria de Jesus de Enxobre- 
gas, e seu irmão Sebastião César de Menezes, já 
então, arcediago da Sé de Lisboa, deputado do con- 
selho geral do Santo Officio, e pouco depois, inqui- 
sidor e bispo de Coimbra, e fadado para maiores des- 
tinos, alternados com as desgraças correspondentes. 

O conde de Óbidos encontrava sempre de ros- 
to um d'estes homens, que lhe cravavam os olhos 
penetrantes como as espadas que não podiam cingir 
debaixo dos hábitos. O que elles pediam ao rei e 
aos secretários de estado era o processo legal do 
preso ou a demora na execução até que a provi- 
dencia alumiasse o espirito do monarcha enganado. 
D. João IV magnanimamente permittia que o trai- 
dor se deixasse morrer de fome na torre de Sabugal. 

E, tão magnânimo como o rei, o carcereiro 
da torre diminuiu progressivamente os alimentos 
do preso; por maneira que a fome não era a me- 
nor tortura de Braz Garcia. 

Diogo César desandou do caminho da legali- 



dade para o da astúcia. Se elle podesse rasgar o 
habito, e apostatar das crenças n'um Deus que assim 
deixava agonisar um innocente, entraria com os 
seus homens de armas e lacaios na torre de Sabu- 
gal como vinte annos antes entrara na Portagem. 
Engenhou meios de salvar a vida do amigo, sem 
desdouro da sua posição de frade. Enviou confi- 
dente ao Sabugal, e pesou a ouro os escrúpulos de 
um soldado que pertencia'á guarnição da torre. 

Braz Garcia, observando os sentinellas, reco- 
nheceu que tinha entre os soldados um affeiçoado 
que, a occultas, lhe fazia signaes, mostrando-lhe 
um papel, e gesticulando de modo que pedia, á 
meia noute, cordel por onde lh'o guindasse. 

O preso acenou-lhe affirmativamente. 
Mandou pedir ao governador da torre linhas, 

thesoura, e agulhas para remendar os seus vestidos 
rotos. Assentiu o governador, algum tanto condoí- 
do do infortúnio de um camarada, que cinco mezes 
antes parecia ter a boa fortuna sopezada e escrava. 

A meia noute, Braz Garcia desenrolou o no- 
velo, e içou uma carta de Diogo César. 

O contheudo era breve: aconselhava-o a es- 
crever a D. João rv, e expor-lhe a infâmia ran- 
corosa dos seus inimigos. 

Braz não tinha papel nem tinta. A persegui- 
ção teria sido menos feroz, se o deixasse escrever. 
Como remediar esta privação ? 



Inspirou-o o oráculo engenhoso dos desgraça- 

dos. 
Mandou pedir ao governador um livro que lhe 

servisse de consolação em sua lagrimosa soledade, 
e uma pouca de farinha triga para fazer um remé- 
dio. O governador mandou-lhe a farinha, e um gros- 
so volume de vidas de santos, fazendo-lhe saber 
que o livro mais conveniente ao seu estado pre- 
sente e futuro devia ser o que melhor lhe guiasse 
o espirito no reconciliar-se com Deus. 

Recebido o Flos-sanctorum, recortou com a the- 
soura as palavras e lettras que lhe iam servindo á 
exposição a el-rei pedida por Diogo César, e assim 
as ia grudando sobre pagina branca tirada do li- 
vro. A exposição era em verso heróico. As phrases, 
arrancadas da verdade do seu coração, deviam de 
pungir o rei, ou pelo menos obrigal-o a pedir pro- 
vas mais solidas aos calumniadores. 

A carta, recebida pelo soldado, passou ás màos 
do enviado de Diogo César, que a fez apresentar 
ao rei por seu irmào inquisidor. 

Joào iv ignorava tudo. D. Sancho Manoel 
occultára a ultima facção de Braz Garcia, nas mar- 
gens do Águeda. As informações do general Fer- 
não Telles de Menezes nunca tinham sahido do ga- 
binete do secretario da guerra, hostil ao preso, e 
mancommunado com D. Sancho. 

D. João iv commoveu-se, e ordenou ao secreta- 



rio das mercês (*) que ordenasse por decreto a apre- 
sentação de Braz Garcia Mascarenhas em Lisboa. 

Sahiram embargos ao decreto com ardis e tra- 
paças de corte. O rei teimou avincando a fronte 
contra o secretario das mercês. 

Braz Garcia recebeu ordem de descer ao pa- 
teo da torre. O governador, em sua boa rasão, in- 
tendeu que o traidor ia ser degolado no Rocio. 

Como o decreto o mandava ir, sem designar o 
acompanhamento, o governador da torre de Sabugal 
metteu-o n'uma escolta de cincoenta arcabuzeiros. 

Assim entrou em Lisboa o famoso capitão da 
Companhia dos ledes. 

Não havia espaço para uma creança nas ruas 
por onde passava aquelle celebrado poeta e guer- 
reiro de barbas brancas até a cintura. 

A escolta parou em frente do palácio chamado 
Corte Real, a pouca distancia, e ao poente, dos 
paços da Ribeira. Estava ahi o rei. 

Braz Garcia, ao subir a escada do paço, viu 
no primeiro mainel Sebastião César de Menezes, 
que lhe abriu um sorriso reanimador. Entre um 
grupo de cavalleiros e ecelesiasticos descobriu, no 
primeiro salão, um frade franciscano, que limpa- 
va as lagrimas : era frei Diogo César. 

(*) Corresponde ao hoje ministro do reino, e ao anti- 
go escrivão da puridade, renovado depois por Affonso vi 
no seu valido conde de Castello Melhor. 

A 



— Por que chora elle ? — disse entre si Braz 

Garcia. 

Entrou o poeta á presença de el-rei que o de- 

teve uma hora. 

Quando sahiu, Braz Garcia Mascarenhas era 

cavalleiro da ordem militar de Aviz, tinha uma 

tença das maiores que deram reis naquelles tem- 

pos, era governador da praça de Alfaiates, e ins- 

pector de cavalleria da comarca de Esgueiro. 

— E porque choravas tu quando me viste ?! 

Perguntava o poeta a Diogo César. 

— Porque te vi a carne de um braço a travez 

do jubilo esfarrapado. E agora que vais fazer ? 

— Eu te responderei da minha aldeia. 

Poucos dias depois, enviava-lhe um trecho do 

seu poema, em que vinha a resposta á pergunta 

na seguinte estancia: 

Retiro-me a estes vales, a catas fontes, 
A estes frescos jardins e pátrios rios; 
Quando vão cheios caço pelos montes, 
E n'elles pesco quando vão vasios. 
Contente d'estes ares e horisontes, 
Sem a corte invejar, passo os estios, 
Pelos invernos canto os teus louvores 
De outra musa melhor merecedores. (*) 

Agora vai principiar a LUCTA DE GIGANTES. 

(*) Est. 104 c. xv. 



LUGTA DE GIGANTES 

PRIMEIRA PARTE 

Os successos descriptos afiaram os dous gu- 
mes do punhal do ódio entre Césares e Mascare- 
nhas. A victoria de frei Diogo, alardeada menos 
evangelicamente, não podia ser mais perfeita. D. 
Sancho Manoel, comquanto braço poderoso da res- 
tauração, descahiu de créditos no conceito do mo- 
nareba. O conde de Óbidos, tolerado por paren- 
tesco da casa bragantina, e altura de posição, va- 
lia menos nos conselhos do soberano que D. Se- 
bastião César de Menezes. 

Um facto de mediana importância preparou o 
circo para a lueta dos athletas. 

Restaurado o reino, cumpria eleger commis- 
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sario geral da ordem de S. Francisco, visto que o 
commissario geral de Hespanha não podia já cabal 
e proficuamente curar dos negócios e estatutos da 
ordem franciscana em Portugal. Incumbia aos com- 
missarios, eleitos pelo geral da ordem, superinten- 
der no procedimento dos prelados, afervoral-os nas 
severidades ou refreal-os nas demazias de zelo, vi- 
sitar os mosteiros, e receber os requerimentos dos 
queixosos. 

Frei Diogo César, já então provincial da pro- 
víncia dos Algarves, por sobre as qualidades de 
nobilíssimo, tinha por si a reputação de douto para, 
sem espanto, aspirar ás honras de commissario ge- 
ral. Sebastião César, também já eleito bispo do Por- 
to, negociava em Roma a separação das ordens 
franciscanas portugueza e hespanhola, no intento 
de pôr peito á eleição do irmão, a favor da qual 
propendia o animo do rei. 

Desta missão encarregara elleo bispo de La- 
mego D. Miguel de Portugal, enviado como embai- 
xador ao Papa Urbano vm, depois de acclamado 
o duque de Bragança. D. Miguel não vingou o 
bom êxito do encargo pelas razões que expendere- 
mos em breves linhas. 

O Papa era partidário de Hespanha, e recusou 
acceitar a embaixada portugueza. O embaixador 
de Castella, marquez de los Velles, confiado na as- 
tuciosa tolerância do Pontífice, maquinara matar ou 
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remetter preso a Nápoles o bispo de Lamego; po- 
rém, o marquez de Fontenay, embaixador de Fran- 
ça, cônscio do plano, avisou o bispo, recommendan- 
do-lhe cautela. 

D. Miguel de Portugal era a um tempo vir- 
tuoso prelado, doutíssimo e valente. Sem embar- 
go do aviso, no dia 20 de agosto de 1641, por vol- 
ta da tarde, sahiu de coche, acompanhado de por- 
tuguezes e francezes, a visitar o marquez de Fon- 
tenay. 

Uma chusma de castelhanos, capitaneados pelo 
embaixador hespanhol, atacou-o de sobresalto. Os 
aggredidos defenderam-se a ferro e fogo. Oito cas- 
telhanos, com o seu capitão Diogo de "Vargas, cahi- 
ram mortos, e vinte ficaram no campo ensanguen- 
tados. Da gente do bispo, morreu um cavalleiro de 
Malta sobrinho do embaixador de França, dous 
pagens d'este, e um criado do geral do santo officio 
assistente do bispo. Os feridos eram quatro fran- 
cezes. 

No afogo da peleja, D. Miguel de Portugal sus- 
tentara o ataque, e animara os seus, saltando do co- 
che, com uma clavina que não errava um tiro. O 
marquez de los Velles fugiu a pé, porque lhe ma- 
taram ambos os cavallos do coche, que, durante 
três dias, esteve despedaçado no lugar da lucta. 

O Papa mostrou envergonhar-se d'este caso alli 
na cidade do pacifico S. Pedro; mas, assim mesmo, 
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não recebeu a embaixada que lhe ia prestar obe- 

diência de D. João IV, como bom filho da igreja ca- 

tholica. (*) 

O bispo embarcou em Liorne, e voltou para 

Lisboa. 

Este acontecimento não impediu que D. Se- 

bastião César e seus amigos solicitassem, com mais 

um motivo, a separação de Castella em quanto ao 

espiritual. Foi canceira e diligencia de quatro annos. 

Constou a Vasco de Mascarenhas, conde de 

Óbidos, que os amigos de frei Diogo César premedi- 

tavam levantal-o á dignidade de commissario geral. 

(*) Os insultos dos castelhanos aos portuguezes repe- 
tiram-se frequentes, e mais terminantes, quatro annos de- 
pois. Sahia da egreja de Nossa Senhora do Populo Nicolau 
Monteiro, prior de Cedofeita, — bispo do Porto, corridos 
trinta annos — que em Roma tractava negócios da corte 
com o Papa. Alguns napolitanos e hespanhoes desfecha- 
ram sobre elle e mataram-lhe um cavallo da carroça. O 
prior apeou, amparado no seu pagem, que logo morreu. 
Defendido pelo cocheiro, pôde esquivar-se aos golpes fu- 
gindo para uma casa. Alguns portuguezes e italianos acu- 
diram rogando ao prior quesahisse de Roma. Nicolau Mon- 
teiro disse que a justiça do Summo Pontífice lhe merecia 
toda a confiança, e ficou. Innocencio x, mais pundonoroso 
que o seu antecessor Urbano vm, mandou sahir no praso 
de três dias o conde de Siruela, embaixador de Castella. 
Ainda assirn, veio gente de Nápoles para prender o prior. 
O embaixador de França defendeu-lhe a vida, agazalhan- 
do-o em sua casa. 
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Folgou. Ninguém lhe arremessava a luva; mas elle 
cuidou que a levantava. 

O conde tinha um irmão de vinte e seis annos 
frade franciscano dos reformados da província cha- 
mada da Arrábida. Frei Martinho do Rosário, ou 
de Lencastre, era o nome d'este sugeito obscuro 
como frade, nullo, quasi parvo, e de nenhuma conta 
na ordem, senão a que lhe impunha a qualidade do 
nascimento e parentesco em grau próximo com a 
família reinante. Por amor d'isto, que montava a 
muito, tinha sido elevado a guardião do convento 
de Cintra, e de Alcobaça depois, como se deixou 
apontado na introducção. 

Que frade este para commissario geral de seis 
províncias da ordem franciscana, afora as numero- 
sas do ultramar, governo então mais difficil que uma 
dictadura hoje no México ! 

Vasco de Mascarenhas, irmão do ignorado fra- 
de, como já se disse, tinha sido casado com uma so- 
brinha do cardeal D. Affonso de la Cueva, sugeito 
que dominava o geral dos franciscanos, e o colle- 
gio cardinalício, e o espirito flexivel de Innocencio x. 
Escreveu, pois, o conde de Óbidos ao tio de sua 
defunta mulher rogando-lhe a dignidade de com- 
missario para seu irmão frei Martinho do Rosário. 

Constou em Lisboa o que passava em Roma, 
e o pendor de frei João de Nápoles, ministro geral 
da ordem, a favor de frei Martinho. 
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Diogo César, surpreso e colérico, chamou os 
provinciaes ao convento de Lisboa, expoz o escân- 
dalo eminente, communicou-lhes o fogo do seu zelo 
pela dignidade da ordem, apresentou o protesto es- 
cripto, e recebeu as assignaturas dos seus com-pro- 
vinciaes, exaltados já pelas razões, já pela eloquên- 
cia revoluciva de Diogo César. O protesto foi de- 
posto nas mãos de Jerónimo Battaglini, vice-colle- 
ctor, e núncio em Portugal. 

Dizia o frade, no protesto, com discreta velha- 
caria, que se não fazia mister em Portugal com- 
missarios que fiscalisassem as virtudes dos conven- 
tos, porque não havia vicios que corrigir; 

Que não reconheceriam como commissario frei 
Martinho de Lencastre, nem obrigados por cen- 
suras e penas, ainda que ellas procedessem do 
Papa; 

Que não admittiriam commissario, sem que os 
provinciaes fossem consultados sobre o mérito do 
elegendo; 

Finalmente, dão como invalido e nullo tudo 
quanto fôr ordenado contra o seu protesto e appel- 
lação. 

Que importou o protesto ? Poucos dias depois, 
o geral dos franciscanos despachava em Roma a 
patente de commissario geral para frei Martinho 
do Rosário, datada no convento de Santa Maria de 
Ara Catli em 21 de junho de 1646. 
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Vencera o conde de Óbidos, mediante o car- 
deal de la Cueva. 

Merece transcrever-se uma das causas da pa- 
tente, porque é historia do tempo, e historia da de- 
cadência dos frades. Reza assim : 

«... Sendo nossas províncias de Portugal as 
que, entre todas, mais fructos espirituaes fructifi- 
caram no mundo, porque, com seu lavor e indus- 
tria plantaram muitas províncias, e com doutrina e 
exemplo as conservaram, e levaram a fé e religião ás 
índias, e ás mais remotas partes da terra, agora nos 
aperta mais a dôr, e atormenta o pesar, ao vermos que 
a perfeita imagem de santidade d'ellas se manchou 
com ruins exemplos, e a caridade e paz de suas al- 
mas se turvou e inquietou com divisões e pleitos.» 

Ora, como a chaga carecia de cauterisação 
profunda, e o ferro em braza devia ser manejado 
por braço constituido para tanto, o geral da ordem 
concedia a frei Martinho de Lencastre: «poder li- 
vre e plenária jurisdicção em ambos os foros para 
reger, governar, emendar, castigar, encarcerar, pro- 
cessar, sentenciar todos os frades e freiras, tanto 
superiores como súbditos.» 

E terminava frei João de Nápoles admoestan- 
do-o a que bem cumprisse o seu dever em nome das 
entranhas da caridade de Jesus Christo. 

Em que andanças o frade fazia entrar o hu- 
milissimo e pacientíssimo Jesus! 
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Aquella concessão plena de castigar, encarce- 
rar e sentenciar deu fôlego ao peito vingativo do 
conde de Óbidos. A seu vêr, Diogo César cahia fi- 
nalmente na hecatomba expiatória: nem rei nem 
Papa já podiam defendel-o da jurisdicção do com- 
mÍ8sario geral. 

Com a patente de frei Martinho, vieram de Ro- 
ma cartas exhortatorias aos prelados e preladas da 
ordem de tí. Francisco. Merece a pena do traslado 
uma pagina d'estas cartas dignas de um Paulo ou 
Cyrillo; porém, manchadas pela hypocrisia do ge- 
ral. Vejam este lamentoso tom : 

«Ouviu-se um grão gemido em toda a religião 
dos menores. Caso novo e inopinado alanceou de im- 
proviso nossos corações. Maculou-se vergonhosa- 
mente a eschola da virtude. Aquelle ardente es- 
pirito, que abrazeava os moradores das índias e 
mundos novos, fez-se gelo, e derreteu-se. Quem po- 
derá dignamente ponderar e encarecer o zelo e ca- 
ridade com que a província de Portugal plantou a 
fé nas índias orientaes, e verteu sangue nas ribei- 
ras do Ganges e outras barbaras regiões!  E 
agora? (com que dôr o dizemos !) As bandeiras e. 
estandartes da religião são pizadas aos pés de mui- 
tos; a formosura da pobreza manchou-a o ferrete 
da opulência; o estudo das sagradas lettras, os exer- 
cícios pios, e o recolhimento santo affrouxaram; a 
clausura perdeu-se com as frequentes sabidas e va- 
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gamundeações contínuas; e a devoção dos secula- 
res myrra-se de escandalisada de tão lastimável 
novidade! Definham e morrem as olorosas flores 
da virtude aradas pelo soprar da detracção e do 
aÔrontamento. Sopraram os furacões da discórdia, 
e o mesmo foi perturbar-se a serenidade da paz. 
Torceu-se e depravou-se a regra de nossas acções. 
Os escândalos são já tantos que o próprio ar se tur- 
va, os ânimos desmaiam, os tribunaes se enojam e 
atormentam » 

Devemos crer na fidelidade do quadro, atten- 
dendo  á competência da pessoa que o pinta. 

Agora, de relance, vejamos em que alto qui- 
late avalia o geral dos frades menores as virtudes 
e excellencias do irmão do conde de Óbidos: «Ele- 
gemos por commissario geral de todas as províncias 
de Portugal o padre frei Martinho de Lencastre 
varão docto e experimentado; porquanto, sendo 
tão bom e tão qualificado o jardineiro não pôde 
deixar de ser grande o proveito das flores.» 

Diogo César riu ás gargalhadas da carta exhor- 
tatoria, do estylo bucólico de frei João, e da expe- 
riência e sciencia de frei Martinho. 

Estas cartas foram entregues pelo núncio aos 
provinciaes chamados á sua presença. D. Jeróni- 
mo Battaglini irritou-se com a gargalhada do pro- 
vincial do Algarve, e admoestou-o a obedecer ás 
ordens do geral. 
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— Já disse a vossa illustrissima— acudiu frei 
Diogo César—que não obedeço ao geral, nem ao 
próprio Papa. E que dizem os reverendos provin- 
ciaes ? — perguntou elle voltado para os seus com- 
panheiros. 

Com profunda dôr viu frei Diogo que todos se 
dobravam ás ordens do geral, sem excepção dos que 
tinham conjurado com elle no protesto. 

— Pois bem !— exclamou o César—serei só- 
sinho! Não desisto do protesto: corroboro-o, afir- 
mando que está nulla a eleição. E já! O sobres- 
cripto da carta patente diz : A frei Martinho de 
Lencastre, religioso professo de nossa província de 
Arrábida, pregador, e padre benemérito da mes- 
ma provinda. Padre da provincia ? mentira! Frei 
Martinho nunca foi provincial: foi guardião de um 
insignificante convento. Pregador! quem? frei Mar- 
tinho, que ninguém ouviu pregar, a não ser como 
Santo António aos peixes, mas aos peixes fritos!.. 
Mentiram ao geral. A eleição é subrepticia, e, como 
tal, inválida. Os estatutos geraes ordenam que não 
possa ser commissario frade que não haja sido pro- 
vincial. O geral foi enganado; e, se o não foi, é 
infusamente estúpido. Em todo o caso, por engano 
ou incapacidade de quem elege, protesto que está 
nulla a eleição. Além de quê, diz a carta exhor- 
tatoria: varão douto e experimentado. Douto! quem? 
frei Martinho de Lencastre ? Frei Martinho não sa- 
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be sequer lêr o breviário sem dar sillabadas de pal- 
matória. E' ideota. Nào entende a missa. Não sabe 
nada. Fez-se frade por não haver uma congrega- 
ção de parvos. Experimentado? ! em quê? na go- 
lodice; porque me consta que come bem e varia 
os manjares. Frei Martinho tem vinte c tantos an- 
nos. Não ha frade douto que haja tido com elle o 
mínimo tracto. Vive com rapazes dos seus annos, 
e conversa com os parentes, pedreiras fechadas 
d'onde não ha tirar faisca de entondimento. E' no- 
bre, é nobilíssimo : não lhe disputo nem invejo o 
sangue; porém, na Religião quer-se espirito, e não 
sangue. Eu não duvido que frei Martinho seja um 
bom homem, incapaz de incommodar o seu visi- 
nho; mas estas qualidades, aliás meritórias n'um 
guardião de Cintra, não bastam a um commissario 
geral. Frei João de Nápoles foi fraudulentamente 
imbaido. O espirito santo não preveniu o geral 
contra as insidias do cardeal de la Cueva e dos 
poderosos Mascarenhas. Aqui não ha para que ar- 
gumentemos, illustrissimo collector: basta cotejar 
frei Martinho com a carta parcenetica. Se a ordem 
requer reforma e doutrina, como hade reformal-a 
e doutrinal-a um moço extraordinariamente igno- 
rante? Protesto mais que fallo sem paixão. Con- 
sulto Deus e a minha consciência, e não posso acei- 
tar como commissario frei Martinho de Lencastre. 

— Que  resolveis,   senhores provinciaes? — 
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tornou frei Diogo olhando severamente sobre os 
prelados. Os frades abanaram os hombros, e poze- 
ram os olhos humildes no rosto do núncio. 

Diogo César sorriu-se, e murmurou : 
— Cá vireis,  reverendíssimos; e os que não 

vierem hãode chorar lagrimas de sangue. 



II 

O provincial do Algarve, vexado da ignominio- 
sa retractação dos outros, chamou os seus definido- 
res, e redigiu um libello, modelado pelo discurso 
que lhe ouvimos, impugnando a necessidade de com- 
missario geral. Quer elle que os costumes dos fra- 
des não sejam melhores nem peiores do que tinham 
sido na idade áurea do christianismo. Em quanto 
á illustração dos franciscanos, argumenta que nun- 
ca tão esmerada tinha sido, e estriba o dito em 
razão, que não é muito notória em nossos dias: 
o que em cada um dos conventos observantes eram 
tantos os homens doutos que os ignorantes tropeça- 
vam n'ellcs. Demais d'isso, do bem que em Portu- 
gal se estudava, era irrefragavel argumento virem 
de suas pátrias a este reino religiosos estrangeiros 
estudar, não somente inglezes privados de univer- 
sidades, que também francezes e italianos providos 
em suas terras de seminários, academias insi- 
gnes, collegios, e conventos cheios de famosos mes- 
tres de todas as faculdades. Pois se estes — ajun- 
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tava o provincial—entendem que mais aproveitam 
estudando em Portugal que em suas pátrias—onde 
iam d'antes estudar os portuguezes — claro é que 
as sciencias e lettras em Portugal attingiram subi- 
do grau.» 

O vice-collector recebeu o libello, e mandou-o 
concluso a frei Martinho para que respondesse aos 
artigos. 

Frei Martinho de Lencastre responde e con- 
fessa que tem poucas lettras; todavia não se faz 
mister ser grande lettrado para governar, nem os 
grandes lettrados governaram bem; exemplo: Ly- 
ctheto, que fora o mais arguto scotista, foi mau 
geral. 

Em quanto á morigeração dos frades obser- 
vantes diz que niío são devotos, nem pobres, nem 
recolhidos; que andam sempre por fora a curar de 
mundanidades. 

Sobre a sabedoria dos frades, contesta que fra- 
des sábios eram muitos em numero, e poucos em 
peso; além de que, o muito saber secca a devoção, 
e as flores da virtude fenecem com as demazias 

do estudo. 
Vê-se que frei Martinho insistia em defender a 

sua ignorância. 
Cita multiplicados praxistas canónicos para va- 

lidar a sua eleição, firmado em estiradas de latim, 
que, se eu as trasladasse, acirraria o ódio do lei- 
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tor aos frades — o que eu não quero de modo ne- 
nhum. 

Frei Diogo César replicou em treze artigos, 
não menos cravejados de latim, rematando por se 
eximir da jurisdicção do commissario, a quem cha- 
ma inepto pela vigésima vez. 

Estava o processo concluso â nunciatura, quan 
do o rei fez sahir o vice-collector a empurrões de Por- 
tugal. (*) 

As causas, portanto, ventiladas na nunciatura 

suspenderam-8e. 
Os amigos de frei Martinho, assim que o nún- 

cio largou de Lisboa, facilmente o convenceram de 
que ficava sendo elle a máxima potestade ecclesias- 
tica em Portugal, e o aguilhoaram a intimar frei 
Diogo César á obediência. 

O provincial fez-lhe saber que a justiça não 
sahira de Portugal com o infamado núncio, e que 
apenas haveria em Portugal um tolo que o pensasse. 

(*) «El-Rei mandou preparar um navio; e, sem que o 
vice-collector soubesse para que fim o chamava á sua pre- 
sença, quando se persuadia que entrava no paço, se achou 
na embarcação que o levou a Itália. Aqui lhe confiscou o 
papa toda a fazenda que havia agenciado em Portugal; e, 
preso em um cárcere secreto, acabou lastimosamente 
seus dias, carregado com mais de cento e cincoenta capí- 
tulos provados sobre as violências e excessos de jurisdi- 
cção». Frei Fernando da Soledade. «Chronica dos frades 
menores.» T. v, pag. 608. 
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O commissario ameaçou-o com a excommu- 
nhão : frei Diogo redarguiu-lhe que a espada de S. 
Pedro nas mãos de um sandeu não o atemorisava. 

Seguiu-se a excommunhão publicamente apre- 
goada, e affixada nas portas das egrejas. Este acto 
não foi o menos curioso da lucta, porque os ser- 
vos do conde de Óbidos, encarregados de grudar o 
instrumento publico da excommunhão nas portas dos 
templos, receberam sovas importantes dos criados do 
bispo Sebastião César—espectáculo que os lisboetas 
apupavam com festivas mostras de sua satisfação. 

Diogo César escreveu e publicou manifestos 
ao publico e aos seus súbditos. «Acreditai, dizia 
elle, que os raios fulminados pela mão de frei Mar- 
tinho teem mais fumo que luz.» 

Seguiu-se a appellação das penas para a sé 
apostólica. Porém, quando frei Diogo mandou pedir 
as assignaturas de alguns provinciaes, que já duas 
vezes tinham engulido o vomito, soube que elles es- 
tavam bandeados com frei Martinho. «Não me admi- 
rei— diz o César na sua exposição— porque a con- 
dição do homem é triste; o poder aterra, e o interes- 
se é uma espora. Não culpo o homem, culpo a hu- 
manidade. Também, á laia de manicheu, não en- 
tendo que a natureza seja péssima; o que entendo 
é que ella entrou em putrefacção desde o peccado 
original.» Sensatas reflexões, que revelam alentos 
para grandes e pertinazes emprezas. 
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Volta frei Martinho com um feixe de raios, e sa- 
code-os com mais fulminante cólera. Agora são já 
também excommungados os frades que tractarem 
com frei Diogo e lhe obedecerem. Frei Diogo Cé- 
sar fez tocar a capitulo no convento de Lisboa, 
reuniu a fradaria, roborou os tímidos com a sua 
eloquência, e rebateu as excommunhões com acer- 
bas ironias. 

D. João IV, que se mantivera neutral n'aquelle 
indecoroso pugilato, receoso de dar com esta con- 
tenda motivo mais forte á repugnância do Papa 
em reconhecel-o rei legitimo, chamou frei Diogo, 
e pediu-lhe instantemente que cedesse, e aceitasse 
o commissario. 

Resposta engenhosa do frade: 
— Conformo-me com as ordens de Vossa Ma- 

gestade. Cedo ao respeito, e não cedo á razão. 
Distingo o effeito da causa; em effeito obedeço, em 
causa repugno. 

O rei ficou inliçado n'estas distincções, e agra- 
deceu-lhe muito. 

Sahiu do paço frei Diogo; foi á cela de frei 
Martinho, e disse-lhe: 

— Obedeço provisoriamente a vossa reveren- 
cia, por amor de Deus e do rei. 

Frei Martinho, passados instantes de surpre- 
za e estupefacção, respondeu: 

— Vem pedir-me que o absolva das censuras? 
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—Não, meu padre commissario: as censuras não 
me aleijaram nem me tiraram a vontade de jantar. 

— Então vem zombar com um Lencastre!— 

voltou frei Martinho com azedume. 
— Também não. Já disse a vossa reverencia 

que obedeço ao frade Martinho do Rosário: com 
Lencastres não tenho que vêr, nem me faz nada 
a mim que o sejam. Vossa reverencia trata um Cé- 
sar, como outro César a Pompeu quando o ven- 
ceu na Pharsalia ! Sabe vossa reverencia este caso 
da historia romana ? 

— Não me irrite, frade provincial! — excla- 
mou o commissario. 

— Tem vossa reverencia um génio cruelissi- 
mo! — retorquiu mansamente frei Diogo— Serve- 
lhe a minha obediência provisória? Acabemos isto. 

Serve-lhe? 
— Não. Humilhe-se ás penas, para eu lhe levan- 

tar a censura. 
O provincial espediu um froixo de riso petu- 

lante, e disse entre cascalhadas sarcásticas: 
— Esse ódio rancoroso que me tem, frei Mar- 

tinho, é posthema que precisa de ser lancetada. Eu 
lhe prometto, sur Martinho de Lencastre, que heide 
esvurmar essa peçonha debaixo da mão que lhe 
deu a espada das excommunhões. 

— Ameaça-me com o ferro! —bradou frei Mar- 

tinho. 
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— A aia ignorância vê ferros onde não ha 
senão risos, frei Martinho. Adeus. Eu cá direi a 
el-rei que a minha obediência não o desarmou. E' 
melhor assim, padre, é melhor assim. Luctaremos 
como inimigos inexoráveis. 

— Veja lá se me manda matar por algum Braz 
Garcia de Mascarenhas... — atalhou o Lencastre. 

—Não, senhor. Braz Garcia, o valente portu- 
guez, está affeito a brigar com homens... 

E sahiu frei Diogo César de Menezes com as 
mãos recolhidas nas mangas. 

A lucta passara para Roma, nos primeiros me- 
zes de 1647. 

Por parte de frei Martinho, alardeava forças 
e infallivel triumpho o cardeal D. Affonso de la 
Cueva, oráculo do geral, e o mais venerado mem- 
bro do collegio. A favor de frei Diogo César, rea- 
gia tenazmente um septuagenário, irmão de sua 
mãi, D. Félix Pereira, fidalgo de importância eu- 
ropéa, que tinha casa e família em Bruxellas. 

D. Félix passara a Roma no intento de negociar, 
mediante o dinheiro, a invalidação da carta paten- 
te, com o próprio S. Pedro, se elle baixasse do alto 
a defender a incorruptibilidade do seu successor. 

Conheceu o cardeal hespanhol o robusto con- 
tendor com quem tinha de havel-as, quando soube 
que D. Félix Pereira obtivera do geral ordem abso- 
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luta para frei Diogo César presidir ao. capitulo in- 
termédio, sem dependência do padre commissario, 
ordem, de mais a mais, confirmada pelo Pontífice. 
Em nome de Innocencio X, o cardeal Sfortia admoes- 
tava frei Martinho a não impedir o capitulo, pre- 
sidido pelo provincial do Algarve; e o próprio frei 
João de Nápoles mandava ao seu patrocinado que 
se abstivesse de ingerir-se na província de frei Dio- 
go, sob pena de excommunhão e privação de sa- 
cramentos. São datadas as ordens em 1 de feverei- 
ro de 1647. 

D. Félix Pereira, glorioso d'este êxito, cujo 
preço não podemos calcular, foi para Bruxellas, 
onde o chamavam saudades de sua família; no pro- 
pósito, porém, de voltar a proseguir na batalha tão 
lustrosamente estreada. 

Poucas horas depois da sabida de D. Félix, 
partiram no encalço d'elle alguns castelhanos da co- 
mitiva do embaixador, e outros da casa do car- 
deal. E quando o septuagenário, remoçado peloen- 
thusiasmo de levar a melhor sobre o cardeal, pla- 
neava o segundo ataque, invadiram-lhe os hespa- 
nhoes a casa, surprehenderam-no em seu gabinete 
e degolaram-no. Dizemos historiadores, e nomeada- 
mente o conde da Ericeira, que os castelhanos o 
mataram como traidor a Filippe ni de Portugal, 
e assim Ih'o. lançaram em rosto. A tamanha aftron- 
ta respondeu o velho : «Como traidor, se o meu rei 
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foi sempre D. João iv ? » — derradeiras palavras, 
proferidas com o gume do ferro já na garganta. O 
pretexto d'este homicídio foi andar D. Félix Pe- 
reira alliciando portuguezes, que militavam em 
Flandres, a fugirem para Portugal. Este enorme 
crime era aggravado com o apparecimento de um 
retrato de D. João IV no gabinete do assassinado. 

Os Césares de Menezes, quando em Lisboa 
souberam do assassínio de seu tio, individuaram 
de prompto os agentes d'aquella morte. 

Frei Diogo, apoz o quebranto de alguns mi- 
nutos, bateu no hombro do bispo do Porto, e dis- 
se-lhe: 

— Sebastião, alguém pagará a vida de nos- 
so tio. 

— Algum innocente? 
— Não sei: perfídia por perfídia. Heide vêr 

de negro os brazões dos Mascarenhas. Haverá d'es- 
ta família um que padeça por traidor. Melhor será 
o partido do honrado D. Félix Pereira que mor- 
reu por leal. Os infames matadores mentiram; a 
historia dirá com elles; e os Pereiras da Feira hãode 
ter mais um heroe no martyrologio da pátria. 

— Que meditas tu, Diogo ? — atalhou o bispo 
inquisidor—Desce-te da esperança de uma vingan- 
ça indigna. Quem queres sacrificar? 

— Ninguém. Haverá um traidor que per si 
mesmo caminhe para o patíbulo. 
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— Quem ? qual dos Mascarenhas ? 
— D. Jorge, marquez de Montalvão, conde 

de Castello-Novo... 
— E's louco!—interrompeu Sebastião César 

— Não viste que el-rei, depois de o ter preso como 
suspeito de inconfidente, o tirou dos ferros para o 
nomear mestre de campo general da corte junto á 
real pessoa ?! Como hasde tu denegrir o caracter 
de um homem que el-rei julga illibado das primei- 
ras calumnias? 

— Não heide eu calumnial-o: elle é quehade 
prevaricar, e vingar-nos. 



m 

A ausência e logo a morte de D. Félix Pereira 
deixou desimpedido o campo de Roma ás mano- 
bras do cardeal de la Cueva. Frei Martinho de Len- 
castre venceu. 

Cinco mezes volvidos, desdizia-se frei João de 
Nápoles. 

O geral fundava a retractaçao na necessidade 
de sujeitar â obediência do mesmo prelado todas as 
províncias observantes, em virtude do quê, revo- 
gava as concessões feitas a frei Diogo. O cadáver 
atassalhado de D. Félix devia de estremecer na se- 
pultura. 

Este escândalo fez profunda sensação em Por- 
tugal. Pessoas estranhas ás contendas fradescas, se 
não ousavam manifestar-se, propendiam a favor de 
frei Diogo César. Duas facçSes se organisaram de 
lança em riste para se aggredirem, embora os crédi- 
tos da religião romana perigassem no recontro. 

Os cesarios—denominação que receberam sa- 
tisfactoriamente — allegavam que a revogação da 
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faculdade, concedida antes, era invalida, porque a 
carta do Pontífice prevalecia ao simples mandado 
do geral. Os Mascarenhas argumentavam que a in- 
tenção do Papa era temporária, em quanto mera- 
mente a isempção de frei Diogo convinha á tran- 
quilidade da Ordem de S. Francisco. 

Como quer que fosse, o provincial do Algar- 
ve despresou o mandado .do geral e a nova excom- 
munbão do commissario, avisando el-rei da razão 
do seu procedimento, e dos funestos effeitos que ha- 
viam de seguir-se á entrada de frei Martinho como 
visitador nos Algarves. 

O commissario, allucinado pela cólera, incutiu 
no animo do rei suspeitas de que as cartas vindas 
de Roma, eximindo o provincial da obediência, eram 
falsas, subrepticias, de fora parte a nullidade de se- 
rem solicitadas por um homem expulso da com- 
munhão dos fieis; e, portanto, pedia a Sua Mages- 
tade que obrigasse frei Diogo César a exhibir as car- 
tas originaes. 

Assim o fez o versátil monarcha, intimando o 
frade. César sentiu no vivo da alma tamanha affron- 
ta, e logo se desaffrontou com apresentar as cartas 
ao rei em presença de testemunhas e de um notário, 

. que lavrou protesto contra o desaire que lhe faziam 
ânimos indignamente enganados por frei Martinho. 

Ao outro dia, D. João IV mandou chamar frei 
Diogo César, e disse-lhe: 
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— E' minha vontade que vos sujeiteis ao com- 
missario Lencastre; se o não fizerdes de boamen- 
te, serei obrigado a execuções violentas. 

Frei Diogo inclinou a cabeça, e respondeu com 
serenidade grave e intemerata: 

— O ponto questionado, senhor, não édeju- 
risdicçào secular nem da mão real, que mil vezes, 
submisso, beijarei a Vossa Magestade. Martinho de 
Lencastre não é meu prelado: como hei-de eu obede- 
cer-lhe? Vossa Magestade é meu rei, e não meu 
prelado : como hei-de eu sujeitar á real vontade o 
foro de minha consciência? Recorde-se Vossa Ma- 
gestade de ter dito Cicero a Crasso que não podia 
ser cônsul quem não foi senador. Pode Vossa Ma- 
gestade investir da jurisdicçào o padre Lencastre? 
Não, real senhor: logo, como hei-de eu obedecer 
ao rei ou ao commissario nullo? Soccorra-sc frei 
Martinho do Pontífice: este que me mande, e eu 
obedecerei. Obedecer a Vossa Magestade tolhe-m'o 
a consciência. Arriscal-a em serviço de Vossa Ma- 
gestade, não posso: a vida, sim. 

D. João iv escutou-o complacentemente, e dis- 
se-lhe que fosse em paz. 

Três dias depois, o commissario recebeu uma 
carta de El-Rei, n'estes termos: (*) «P. frei Mar- 

(*) E' textual, bem como a resposta de frei Diogo Cé- 
sar ao monarcha. 

5 
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tinho do Rosário, parente e amigo, saúde. Man- 
dei vêr e examinar por varões de lettras, authori- 
dade e virtudes o rescripto apostólico impetrado por 
frei Diogo César provincial da província dos Algar- 
ves para eximir-se de vossa jurisdicçâo, e governar 
independente de vós sua província; e pelos mes- 
mos, com egual cuidado, expender as cartas revo- 
gatórias que alcansastes do Geral, e quereis oppor 
ao rescripto para que não valha depois da revogação. 
E tudo visto, examinado e conferido, querendo eu 
atalhar discórdias, acabar demandas e sossegar de- 
savenças, que podem seguir-se, deixando os conten- 
dores envoltos em controvérsias e divisão de opi- 
niões, zeloso da paz e concórdia, pareceu-nos bom 
ordenar-vos e mandar-vos que desistaes do pleito, 
e nào contrarieis o rescripto apostólico, e o deixeis 
em seu vigor e gozo do privilegio concedido ao mes- 
mo P. frei César, até alcansardes outro do Pontifice 
que derogue o primeiro. E outro sim envio a frei 
Diogo César cópia d'esta que vos escrevo; e lhe man- 
do restituir o rescripto original para poder usar li- 
vremente d'elle, e vós podereis recolher as vossas 
lettras executórias, as quaes vos serão dadas na se- 
cretaria, ficando em vosso poder esta cópia; e vos 
permitto que recorraes a vossos superiores, e alcan- 
ceis outras ordens legitimas e sufficientes para obri- 
gar o padre César á obediência. Dada em Lisboa 
em 4 de abril de 1648.» 
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Frei Martinho de Lencastre, de si para si, en- 
tendeu que seu primo D. João iv não tinha mais 
permanência de caracter que o geral da ordem, e 
que os cardeaes assignados no rescripto. Machu- 
cou freneticamente a carta entre mãos, e vociferou 
em solilóquio contra o real parente. Confrangido 
de impotente raiva, desistiu de visitar a provincia 
dos Algarves, e exercitou o seu ministério sobre as 
províncias sujeitas. 

Assanhado pelo despeito, o commissario, vi- 
sitando os conventos, começou perseguindo os pre- 
lados que, ao principio, se tinham bandeado com 
Diogo César. Limites de jurisdicção não quiz re- 
conhecer alguns. Recebia as queixas e depoimen- 
tos dos súbditos, e sentenciava em suprema alçada, 
cerceando as attribuições dos provinciaes. Se lhe ata- 
lhavam com obstáculos legaes, respondia com ex- 
communhões; se os excommungados recalcitravam, 
uns prendia-os no tronco do convento, outros entre- 
gava-os como hereges ao santo officio. E, se estes, 
contra as pretençôes do commissario, não eram quei- 
mados, devemos culpar d'isto Sebastião César de 
Menezes, o bispo inquisidor, que contraminava a 
versidade de frei Maninho. (*) 

(*) «Repctiam-se multiplicadas devassas : eram sem 
numero os pleitos... Desertavam (os frades) dos conventos, 
e alguns se viam presos pelas ruas em algemas para os 
reduzirem aos conventos : tudo nos religiosos tementes a 

* 
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A poucos passos, todos os provinciaes, que duas 
vezes se tinham unido a frei Uiogo e timidamente 
separado, conjuraram n'um protesto contra o com- 
missario, movidos pela perseguição feita ao provin- 
cial da Arrábida, santo velho que tinha com suas 
màos venerandas lançado o habito de professo ao 
ingrato perseguidor. 

Era ouvidor no conselho de justiça de el-rei'o 
doutor Francisco Velasco de Gouveia, arcediago 
de Villa Nova da Cerveira no arcebispado de Bra- 
ga. (*) Este jurisconsulto recebeu appellaçào dos 
provinciaes para a santa se. Frei Innocencio do Ro- 
sário, o provincial da Arrábida, expõe em termos 
brandos os insultos recebidos, e as graves desor- 
dens que o commissario agitou nos conventos, já 
ordenando coristas intempestivamente, jâ despedin- 

Deus eram maguas e nos seculares escândalos.» Frei José 
de Jesus Maria. «Chronica da província da Arrábida.» 
P. 2.*  1. 2 cap. XII. 

cOu fossem súbditos ou prelados, com algemas nas 
mãos e grilhões nos pés, cortando-lhes os hábitos por cima 
dos artelhos, eram d'esta sorte levados para os cárceres 
pelas ruas de Lisboa.» Id. cap. xvn. 

(*) E' o author da «Justa acclamação do serenissimo 
rei de Portugal D. João iv», de differentes allegações jurí- 
dicas, e do preciosíssimo livro intitulado «Perfídia de Ale- 
mania y de Castilia en la prision, entrega, aceusacion y pro- 
cesso dei ser. inf. de Portugal D. Duarte», etc. 
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do dos conventos os descontentes, já prendendo 
prelados sem lhes querer ouvir a defeza. 

Frei Martinho de Lencastre orçaria por trin- 
ta annos; não tinha vocação para frade; ou, se a 
teve com as illusões da mocidade, abastardaram- 
lh'a as más paixões, espertadas pelo ódio. A osten- 
tação não era a menor de suas culpas. Principiou, 
ordenando que o tractassem de reverendíssima. 
Quiz que os sinos dos conventos onde elle che- 
gasse, já de longe o festejassem com repiques. En- 
trava nos conventos das freiras com estranho appa- 
rato e disposições de todo avessas do seu ministé- 
rio. E' justo copiarmos dos dizeres de frei Diogo o 
que elle discretamente acusa do seu emulo em ma- 
téria de conventos de freiras: «Os mosteiros das 
monjas eram as praças e theatros de sua ostenta- 
ção. Por que, como a clauzura perpetua, e os acha- 
ques provenientes d'isso, occasionem outros do ani- 
mo; e o delicado da compleixão, e natural ternura 
resiste menos ás incommodidades e sequidões: se- 
gue-se que as freiras necessitem mais de alívios, os 
quaes, restringidos de grades a dentro, por isso que 
são poucos, mais desejados e procurados são; e, 
sendo a necessidade e desejo communs nas mulhe- 
res, se a emulação sobrevêm, logo a competência 
entra em lugar de conveniência. Daqui se geram 
petições, privilégios e favores, que, a pretexto de 
necessidade, solicitam, por si e por terceiras pes- 
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soas : os quaes favores, bem que se reduzam a te- 
rem uma creada de mais ou mais uma janella no 
cubículo, como são ventagens, e privilégios, des- 
pertam a ambição... Ora, o padre commissario, 
como era novo e inexperiente em governo de mos- 
teiros de freiras, e parente de muitas, e de quase 
todas as preladas, admittia facilmente o que pediam, 
concedendo o que não podia, e estimulando invejas.» 

E o certo ó que frei Martinho de Lencastre 
ganhara por si um grande e poderoso partido. As 
freiras gostavam infinitamente do seu visitador, que 
as attendia com urbanidades mais de cavalheiro 
galã que de frade arrabido. Algumas preladas to- 
maram a peito a causa d'elle contra frei Diogo Cé- 
sar, empenhando-se com os parentes mais da pri- 
vança do paço; e, confiadas no seu generoso com- 
missario, menospresavam as jurisdicções dos pro- 
vinciaes. 

Sobremodo irritados os frades com esta inobe- 
diencia das freiras, recorreram a D. João IV. O rei 
mandou responder frei Martinho, o submetteu a 
juizo de jurisperitos canónicos aaccusaçâo e a de- 
feza. Em resultado, o confessor de el-rei, um dos 
juizes, foi á mão do commissario, em nome de seu 
amo; a este tempo, porem, chegaram as cartas das 
preladas; e frei Martinho, bemquisto outra vez do 
monarcha, proseguiu no violento exercício das vi- 
sitas, entrando com mão armada, e não sem resis- 
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tencia, no convento de Santo António de Lisboa, 
para capturar o seu provincial. 

Os prelados recorreram ao Summo Pontífice 
com muitas lagrimas e queixumes. 

Em quanto, pois, as calamidades e escândalos 
esbravejavam nas outras províncias, frei Diogo Cé- 
sar se estava pacificamente gosando no governo da 
sua, mal cuidando que um pungente dardo lhe apon- 
tava ao coração o filho de D. António de Masca- 
renhas. 

N'um convento de freiras de Alemquer tinha 
entrado como secular uma menina de vinte annos, 
que lá diziam ser afilhada e parenta de frei Diogo 
César. Filha 6 que ella era na opinião das pessoas 
melhor informadas. Chamava-se D. Maria de Me- 
nezes, e era das bellezas assignaladas da corte. 

Diziam mais as pessoas bem informadas que 
esta menina, filha de uma mulher de mean condi- 
ção da villa de Estremoz, por morte de sua mãi 
passara para Lisboa, a viver na companhia de uma 
irmã de Diogo César, onde se educara ao estylo de 
palácio, e ganhara nome de tão discreta quanto 
formosa. 

Não tinha dote nem presumia heranças; to- 
davia, pertendiam-na cavalheiros das melhores fa- 
milias e abastados. D. Maria, simulando indispo- 
sição para casada, ia contemporisando com sua tia 
e com o irmão de seu pai o bispo Sebastião César, 
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para ganhar idade e ousadia com que podesse ma- 
nifestamente responder ao cortejo que a occultas 
recebia de um capitão castelhano que ficara ao ser- 
viço de Portugal, por amor d'ella. Era o capitão 
pessoa de nascimento humilde, gentil de sua pes- 
soa, bravo nas pelejas e bemquisto dos generaes 
com quem servira na guerra contra os hollandezes. 

Milagre seria que a cautelosa Menezes logras- 
se, longo tempo, enganar os mancebos que a re- 
questavam, e as damas que, mais curiosas ou re- 
ceosas de preferencias, lhe estudavam a inclinarão. 
Descubriram-lh'a numas festas do nascimento do 
príncipe D. Affonso, onde ella não foi menos fes- 
tejada. Ao incenso, porém, dos aulicos e magna- 
tas apenas respondia com o sorriso, expressão di- 
vina com que se davam por divinisados os mais 
cubiçosos; ainda assim, como todos a fitavam mais 
nos olhos que nos lábios, todos a um tempo viram 
que os olhos d'ella, a intervalos não longos, cahi- 
ram com ineffavel requebro sobre o capitão caste- 
lhano. Os despeitados mexiricaram o descobrimen- 
to á irmã de Diogo César. O frade, com authori- 
dade e sobrecenho demasiado para padrinho, veio 
do Algarve admoestar a menina, e emprasal-a para 
casar á vontade de sua madrinha e do irmão de 
sua madrinha D. Sebastião César. 

D. Maria amuou, e dissimulou. 
Apressaram-se as  negociaçães matrimoniaes 
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com uni parente, bastardo da casa da Ericeira, sar- 
gento-mór nos estados da índia. 

E, no emtanto, D. Maria, cegando a vigilân- 
cia de sua madrinha, pactuava com o capitão cas- 
telhano fugirem para Espanha, e casarem-se lá. 
Parece que a deslealdade de uma escrava, media- 
neira d'este conloio, levou á evidencia de frei Dio- 
go César o desaire da astuciosa menina. 



IV 

Apparcceu o frade em Lisboa, chamou Maria 
a perguntas seccas e severas, e ordenou-lhe que se 
aprestasse para acompanhal-o na tarde d'aquelle 
mesmo dia. 

A liteira parou dous dias depois á porta do con- 
vento de franciscanas de Nossa Senhora da Con- 
ceição de Alemquer. Diogo César, ao despedir-se 
da filha, na portaria do mosteiro, disse-lhe: 

— Quando quizeres ser esposa do marido que 
tua madrinha te elegeu, sahirás d'aqui. 

— Então de certo não sahirei mais, meu pa- 
drinho. 

— Como quizeres. Se a vida monástica te agra- 
dar, veste o habito. Adeus. 

Dias depois, o capitão hespanhol recebeu bai- 
xa do serviço, e ordem de sahir de Portugal. 

D. Maria nunca mais teve novas d'elle. O mo- 
ço vivia pobremente em casa de seus pães na Co- 
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runha. Offerecera-se ao serviço da sua pátria: re- 
geitaram-no, e muita misericórdia houveram com 
elle para o nào castigarem da sua adherencia á fa- 
cção portugueza. 

D. Maria de Menezes era lastimada e presada 
da prioreza. Supplicava por ella a melancolia in- 
cessante e as lagrimas que o muito orar a Deus 
não represava. 

Ao commissario frei Martinho, quando entrou, 
como visitador, no convento, fez-lhe impressão a 
formosura de Maria, desbotada algum tanto pelo 
queimar das lagrimas. Perguntou á prelada quem 
era aquella senhora, e ouviu a historia contada pela 
prioreza, e repetida com apaixonada eloquência pela 
padecente. 

— Os conventos não sào cadeias...— disse 
elle — E quem é seu pai, senhora? Padrinho já eu 
sei que é frei Diogo César; mas seu pai ? 

D. Maria baixou os olhos; e a prioreza mur- 
murou: 

— O pai... é elle... é o snr. provincial dos Al- 
garves. 

— Ah! sim?! — exclamou radioso o commis- 
sario — Está bom !.. Com que entào... Ora bem!.. 
Saibamos... A snr.a D. Maria quer casar com o seu 
hespanhol?.. Como se chama elle? 

— D. Pedro Navarro... Talvez já tenha mor- 
rido...— balbuciou a secular. 
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— Saberemos isso... Mas quer casar, contra 
vontade de seu pai ? 

— Por vontade de meu pai que posso eu es- 
perar senão morrer aqui... abafada n'esta continua 
tortura... 

— Bem. Tomo o negocio á minha conta. Se 
rei o seu S. Gonçalo, snr.a D. Maria. O que eu 
quero é segredo, madre prioreza, senão o milhafre 
foge com a pomba para o Algarve, e lá não che- 
go eu. 

Neste mesmo dia, um familiar de frei Martinho 
foi para Castella. 

Encontrou Pedro Navarro na Corunha, solici- 
tando de parentes um dote para professar na or- 
dem de S. Domingos. Disse-lhe quem o mandava, 
e trouxc-o á presença do commissario geral, que o 
enviou ao locutório do convento de Alemquer. 

Ao outro dia, retirou de Santarém frei Martinho, 
e ordenou á prioreza do mosteiro que desse livre 
sahida a D. Maria de Menezes, visto que os con- 
ventos não eram cárceres de pessoas, que não ti- 
nham feito votos. 

Sahiu D. Maria para uma casa nobre de Alem- 
quer, e d'alli para a egreja, onde foi abençoada 
sacramentalmente pelo secretario do commissario 
geral. 

E, na primeira embarcação que desaferrou do 
Porto para o Brazil, sahiu o hespanhol com sua mu- 
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lher, recommendado ao conde de Óbidos, que para 
lá tinha ido na qualidade de visorei. 

Frei Diogo César de Menezes, quando recebeu 
aviso d'estes rápidos lances, quiz rasgar o habito 
e cingir uma espada. Foi á presença de D. João IV. 
O rei escutou-o, e disse-lhe: 

— A vossa afilhada casou com um homem que 

me tinha feito bons serviços, e que maior galardão 
merecia. Tarde soube que intrigas o demittiram do 
serviço de Portugal, onde devia de ser remune- 
rado propriamente mais que os filhos d'esta terra. 
O vosso azedume é extraordinário por uma desobe- 

diência de afilhada... 
— E, se ella fosse minha filha, senhor ? 
— Não o devíeis dizer, frei Diogo, frade obser- 

vante, provincial dos Algarves!.. 
Sahiu corrido Diogo César, disposto a vingar-se 

na pessoa do commissario. D. Sebastião interpoz-se 
com raz8es attinentes ao estado de seu irmão. 

— Solemne será a tua vingança, disse o bis- 
po, quando reduzires o commissario a guardião de 
Alcobaça. Tel-a-has tu essa, tamanha, tão com- 
pleta? 

— Hei-de tel-a! — exclamou frei Diogo, ba- 
tendo rijo o pé no pavimento — hei-de tel-a, e mui- 
to mais acrescentada! 

Nunca mais o provincial proferiu o nome de 

sua filha. 
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Aproximava-se novo ensejo a frei Martinho 
para desabafar o rancor. 

Era estylo e lei do concilio tridentino irem os 
visitadores extraordinários inquirir dos excessos 
commettidos pelos provinciaes, três mezes antes de 
terminado o triennio do seu governo. O encargo 
da visita corria á obrigação do commissario geral. 

Previu Diogo César o sabor que de antemão 
já frei Martinho prelibava, e deu-se pressa em im" 
petrar do geral, mediante o seu novo agente, es- 
colhido na família do cardeal Barberini, um visi- 
tador especial para a sua província. Conseguiu-o, 
contra os obstáculos do cardeal de la Cueva. Veio 
de Roma carta patente a frei Bento de S. Jorge, 
mestre de theologia da província de Santo António. 
Assim que frei Martinho de Lencastre soube d'es- 
ta nomeação, contrariou-a facilmente mandando frei 
Bento de S. Jorge visitar a província da ordem ter- 
ceira. Frei Diogo fez intimar frei Jorge para que 
obedecesse ao geral, sob pena de excommunhão. O 
frade não deu peso á censura. Parece que estes va- 
rões do céu se riam uns dos outros, quando se en- 
tre-fulminavam com excommunhões ! 

Restava ao provincial uma esperança única, e 
era que, no entretanto, acabasse o praso da juris- 
dicção e orneio do commissario. Matou-lh'a o pre- 
vidente Lencastre, conseguindo de Roma a pre- 
rogação, consolidada por um breve do Papa. Vê-se 
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a toda a luz que em Roma se batia sobre dous bal- 
cões a moeda por conta dos dous frades, e as mer- 
cês se vendiam alternadamente, por feição que se 
não implicassem, nem desdourassem de todo em 
todo os chatins. 

Depois d'isto, congregaram-se a frei Diogo to- 
dos os provinciaes, para resistirem ao breve, que de- 
finia em ultima instancia e indeclinavelmente o offi- 
cio do commissario. Davam-no por nullo, argumen- 
tando com as razões que podéram contra a primeira 
carta parenetica. 

O juiz que devia intimar o breve era o arcedia- 
go Fernão Cabral, cónego da Egreja-maior de Lis- 
boa, familiar dos Mascarenhas, e odiado dos fra- 
des. Frei Martinho despresou quantos embargos 
advieram: tinha o rei por si, o qual, á custa de sua 
dignidade, e apesar de sua consciência, por mostrar 
submissão ao Papa que o menospresava, de bom 
animo accedia aos caprichos de frei Martinho. 

Chegado o tempo da visita á província de frei 
Diogo, o commissario estudou na escolha do ho- 
mem cabal para o seu intento, e elegeu o andaluz 
frei Nicolau de Velasco. 

D'este frade temos noticias transmittidas pela 
hábil penna de Diogo César. Reza assim: «Tinha 
elle vindo de Castella a Portugal, sob pretexto ho- 
nesto, a tractar cousas suspeitas e indignas do seu 
habito e profissão. Como era sagaz e astuto, sou- 
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be encobrir-se com arte e fingir-se com ardil, por 
feição que se fez logar entre os portuguezes. O que 
não admira. Pois é costume d'esta nação venerar o 
de fora, e despresar o de casa. Parece qiu} como 
Deus creou esta nação para descobrir terras estra- 
nhas, lhe influiu inclinar-se para estrangeiros. Pelo 
que, se lhes pega o que vem de fora como se fosse 
natural, e tractam o natural como se fosse estranho. 
Um perpetuo milagre se vê no céu de Portugal: e 
é que teem n'elle melhor estrella os estrangeiros 
que os naturaes. Estima-se em Portugal como raro 
e amável o que é estranho e peregrino. Conheceu 
Vasco esta condição dos portuguezes, e alcançou en- 
tre elles honras e privilégios nunca concedidos aos 
naturaes.» 

Frei Diogo César não viria descabido em nosso 
tempo, se descesse da sua dignidade a redigir uma 
gazeta. Eu muito gosto da irónica e desempena- 
da agudeza com que elle diz que Portugal é terra 
tão generosa que enriquece os estranhos e empo- 
brece os seus para mostrar o pouco em que tem as 
riquezas. 

Foi, pois, nomeado visitador frei Nicolau de 
Velasco para uma província; outros apaniguados dos 
Mascarenhas para outras; mas para a dos Algarves 
nenhum. Corria em Lisboa que os conventos go- 
vernados por Diogo César de Menezes estavam for- 
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talezados e artilhados, cousa mais temerosa a fra- 
des que as excommunhões. (*) 

A lucta ia ser ensanguentada, porque D. Joào 
IV não podia isentar-se de entrar n'ella. 

Aqui acudiu o acaso, filho da divina Providen- 
cia, no dizer e entender de frei Diogo. 

Morreu frei João de Nápoles, geral da ordem. 
Para logo, todos os provinciaes consurgiram contra 
frei Martinho, dizendo que, morto o geral, morrera 
o commissario. Pegam cm travado renhir de ju- 
risdicções vigentes e jurisdicções extinctas. Recor- 
reram os ploiteantes ao rei, que recebeu a papella- 
da de todos. Reuniram-se em volta do soberano os 
sábios da nação, e decidiram que a jurisdicção de 
frei Martinho de Lencastre tinha expirado com frei 
João de Nápoles. 

Luminárias em todos os conventos de francisca- 
nos ! Trevas nos conventos das franciscanas! 

(*) Viam-se os conventos convertidos em fortalezas, e 
os parciaes armados de instrumentos bellicos para se de- 
fenderem das invasões com que eram acommettidos... Te- 
miam os porteiros acudir ás portarias, quando ouviam tan- 
ger, pelos estratagemas de que usavam para entrarem nos 
conventos, porque ou mandavam adiante algum pobre a pe- 
dir esmola, ou alguém com recado fingido, e em lhes pare- 
cendo tempo opportuno entravam de repente, tiravam-lhes 
as chaves, e, tangendo á communidade, mandavam ler as 
ordens que traziam, molestando (espancando) a todos que 
se lhes oppunham. «Chron. da prov. dos Arrab.» cap. xvn. 

6 



42 LUCTA DE  GIGANTES 

É intimado frei Martinho a recolher-se como 

súbdito a S. Vicente de Fora, soltando antes os fra- 

des que tinha presos, já nos cárceres conventuaes, 

já nos calabouços do santo officio. Diz-lhe o rei na 

ordem em forma epistolar: «...Mandareis sem de- 

mora entregar aos seus provinciaes o guardião do 

convento das Virtudes, e aquelle frade terceiro que 

sabeis, aos quaes mandarei encerrar em local con- 

veniente. Porém, o padre Francisco de Montalver- 

ne, e outro religioso preso com elle, sejam imme- 

diatamente soltos, e remettidos aos seus conven- 

tos.» (*) 

Um d'aquelles frades, não nomeados pelo rei, 

segundo escreve frei Diogo, chamava-se Berardo. 

Este soffreu no cárcere o que fizera soffrer a outros, 

(*) Eu nào sei que haja ahi mais cómico lance do que 
este suecedido na intimação ao frade: estava elle era S. 
José de Riba-mar, quando o desembargador do paço Pedro 
Fernandes Monteiro o foi intimar a sahir para S. Vicente 
de Fora, segundo o disposto por el-rei. Frei Martinho fez 
tanger a reunir os frades, e maudou-os ao coro cantar os 
hymuos do Sacramento exposto. Entretanto, revestiu-se elle 
de alva e estola, subiu ao altar, tirou a custodia do sacrário, 
e se ficou com ella nas màos voltada para os assistentes. 

Pedro Fernandes Monteiro ajoelhou, e bateu nos peitos 
por largo espaço. Frei Martinho conservou-se meia hora 
11'aquella posição, e o desembargador de joelhos, e os fra- 
des a cantarem hymnos. Até que Pedro Fernandes, conhe- 
cedor da ridicula evasiva com que o frade queria delongar 
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como dócil e estúpido instrumento de vinganças 

de famílias. 
Frei Martinho do Rosário deu cuidados á sua 

parentella. Como doente,se acolheu á casa de seus 
pães, rodeado de amigos. As animadoras consola- 
ções não o desabafavam dos phrenesis em que muda- 
mente raivava contra o bispo Sebastião César, ins- 
trumento da ordem rubricada pelo rei. Um dos Mas- 
carenhas sahiu logo para Roma, com ordens quan- 
tiosas sobre os banqueiros d'aquella sacratíssima 
catacumba de martyres, apóstolos e confessores. 

Volvidos cinco mezes, o enviado dinheiroso vol- 
tava de Roma com a renovada nomeação de frei 
Martinho de Lencastre, lavrada na sacra congre- 
gação dos eminentíssimos cardeaes de Regidaribus, 
com expressa declaração de que o poder do com- 
missario não caducara com o fallecimento do geral. 

Luminárias nos conventos das franciscanas! 
Trevas nos conventos dos franciscanos! 

Aqui torna D. João IV a favonear frei Martinho 
com fervor de bom christão e severidade de rei 
contra os provinciaes. Diogo César não quer reco- 

ou protrahir transferencia, levanta a cabeça da postura 
humilde, e diz: 

— Padre Martinho do Rosário, se nào fecha o sacrá- 
rio, eu vou lá buscal-o mesmo assim, e levo-o commigo. 

O toleirào do commissario desparamenton-se, e foi para 
S. Vicente de Fora. 

* 
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nhecer legitima força no rei; todavia, acceita na 
sua província visitador de sua confiança e de notó- 
rias virtudes. 

E' nomeado frei Manoel do Sepulcro, varão 
de muitas lettras; porém muito da parcialidade de 
frei Martinho. César regeita-o. Frei Manoel demit- 
te-se do encargo porque não quer testilhas com frei 
Diogo, e presa muito o remanso de sua cela, onde 
está escrevendo dous mimosos e seraphicos livros, 
que o leitor conhece, intitulados «Refeição espiri- 
tual», e «Rosa franciscana». Pacificos, santos e 
hygienicos eram os costumes d'este frade lettrado, 
que viveu até aos oitenta e dous annos no gozo de 
suas faculdades em todo o luzimento da idade ju- 
venil. 

Pediu frei Diogo outro visitador. 
O commissario nomeou frei Francisco de Mon- 

talverne, frade fidalgo, e o homem mais singular 
entre os sábios da ordem, porque a sua mania era 
gozar fama de estúpido. Esta exquisita modéstia era 
causa a que todos o estimassem, porque elle não 
concorria com ninguém ás dignidades conventuaes. 
Não pude averiguar o que deu causa á sua prisão, 
facto consignado na carta do rei a frei Martinho, a 
menos que não coexistisse um frade do mesmo nome. 

César instava pela visita, e o commissario acin- 
temente a demorava, mui de industria para encon- 
trar o tempo da visita com o capitulo. Seguia-se 
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desta manhosa dilação que o tricnnio do governo 
de frei Diogo se fechasse antes de cumprida a visi- 
ta; e, como a eleição não podia fazer-se senão de- 
pois d'aquella syndicancia, o principal, terminado 
o seu praso, passava á condição de particular, e o 
capitulo seria feito a bel-prazer do commissario. 

Prevaleceu-se Diogo César do dolo e fraude 
do commissario na demora da visita. Era tarde. 
Fr. Martinho vingou o intento. Os provinciaes fo- 
ram substituídos, por expressa ordem de el-rei. 

Não pude tirar a limpo se as freiras pozeram 
luminárias, d'esta vez. 



N'este acto da sacra tragedia-comica, figurou 

D. João iv deploravelmente. 
Oito dias depois que sanccionára a substitui- 

ção dos governos, desde o guardião até ao provin- 
cial, o rei admittiu o aggravo dos expulsos, e man- 
dou que volvessem a exercer as suas dignidades e 
prelazias. D'esta vez é certo que os franciscanos 
pozeram luminárias. Mas, volvidos outros oito dias, 
eram as freiras que as accendiam, porque D. João iv 
ordenara novamente que voltassem ás prelazias e 
dignidades os nomeados pelo commissario! Frei 
Diogo César é admirável de paciência e reverencia 
ao soberano quando a tal respeito escreve: «Tan- 
tas mudanças faz a paixão e a ambição !» 

Frei Martinho, pendurado no braço real, es- 
couceou valentemente frei Diogo, mandando-o re- 
colher-se a um convento de Santo António no Por- 
to, onde hoje está a bibliotheca publica. O com- 
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missario revolveu a ponta de pé o governo interior 
dos conventos, pondo em ferros os amigos de Cé- 
sar, e expulsando da communhão dos fieis os que 
se lho furtaram á vingança. Dous frades dos mais 
virtuosos daquelle tempo, frei Diogo do Salvador, 
lente jubilado e ex-provincial, efrei Amaro, nome 
respeitado na corte e no paiz, foram desterrados e 
como presos para a Recoleta da conceição de Mato- 
sinhos, onde frei Diogo César ia do Porto levar-lhe 
alentos e esperanças de victoria. 

Senhor absoluto de suas acções, frei Martinho 
de Lencastre, ainda assim, era por lei obrigado a 
mandar o vigário geral a Roma solicitar a nomea- 
ção de prelados; temendo, porém, que os agentes 
de César lhe torcessem o intento e conseguissem a 
eleição de frades desaffectos, deliberou elegel-os, 
sem dependência de Roma. Nomeou, pois, guar- 
diões, confessores, presidentes e vice-provinciaes. 
Mandou a acta para o geral; e, para colorir a ille- 
galidade, pediu que fossem eleitos em Roma os pro- 
vinciaes eftectivos e os definidores. 

Postas as cousas neste plano já muito inclina- 
do para ir-se ao fundo, frei Diogo César, exacerba- 
do por suecessivos desgostos, resolveu ir a Roma. 
Negociou a partida com segredo. Escolheu compa- 
nheiros, e d'estes o mais illustre seria.frei Estevam 
de S. Jerónimo, se elle não levasse comsigo outro 
companheiro muito mais illustre, que era o dinhei- 
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ro. Embarcou no Porto, sem que os conventuaes 
de Santo António lhe farejassem o desígnio. (*) 

Não obstante, a nova da partida, sem licença 
do rei nem do novo provincial, fez estrondo no paiz. 
Frei Martinho do Rosário tremeu, e titubou de mo- 
do que perdeu o tino no tal qual systema de gover- 
nança que adoptara. A consciência remordia-o: so- 
bejava-lhe razão para se reconhecer injusto e des- 
vairado nos castigos de frades, que não tinham que 
vêr nem pensar por causa dos ódios velhos de duas 
familias. 

Recobrado do seu passageiro abatimento, o 
commissario não quiz dar tempo a que se fizessem 
as eleições na cúria. Fez elle os capítulos, confia- 
do no exemplo de terem sido confirmadas em Ro- 
ma quantas eleições illegaes se tinham feito em Por- 
tugal. Em seguida, enviou na piugada do inimigo 
alguns religiosos activos e espertos. 

Frei Diogo não foi em direitura a Roma. Sa- 
bia elle que frei Martinho era manifestamente pro- 
tegido por Castella, graças á energia do cardeal 
Affonso de la Cueva. Sabia, demais, quanto a fa- 
cção hespanhola proponderava sobre o Pontifico e 
cardeaes. Premeditou contraminar o poder de Cas- 

(*) Antes d'elle, tinham sabido no mesmo intento para 
Roma quatro frades que naufragaram e morreram nas cos- 
tas da Catalunha. Frei Martinho dizia que Deus estava 
por  elle, e o mar embravecido o vingava. 
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tella com o de França, a qual, diz César, «foi sem- 
pre amparo de affligidos, emula de Hespanha, ini- 
miga de sua astúcia e ambição, e nascida para lhe 
delimitar os excessos». 

Embarcara em nau hollandeza, e desembar- 
cou em Amsterdão. Deteve-se na Haya, onde o 
hospedou o embaixador de Portugal, Francisco de 
Souza Coutinho. Estanceou por Inglaterra com o 
vagar de quem se recreia, e parou em Pariz. Anna 
de Áustria, e Luiz xiv, seu filho, deram-lhe au- 
diência. O cardeal Masarin agazalhou-o com muito 
agrado. O residente de Portugal Christovão Soares 
de Abreu apresentou-o ás pessoas mais gradas da 
magnificente corte, a mais luxuosa do mundo. Pas- 
sado um mez nas deliciosas palestras com homens 
notabilissimos no mundo das lettras, foi para Roma 
muito recommendado pela regente e pelo ministro 
cardeal, mais tarde, diz elle, do que os negócios 
pediam, e muito mais do que os meus partidários 
desejavam. 

Já lá estavam os procuradores de frei Marti- 
nho de Lencastre, comquanto sahissem muito de- 
pois de César. Na ausência do temeroso adversário, 
tanto peito pozeram ao negocio, alentados com o 
patronato de la Cueva, que pouco deixaram que 
explorar ás esperanças de frei Diogo, visto que se 
haviam baldado os grandíssimos esforços de três 
poderosos frades portuguezes que, antes de César, 
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tinham ido solicitar a liberdade de três irmãos en- 
carcerados por frei Martinho. 

Fez alvoroço em Roma a chegada de frei Dio- 
go, nome já muito conhecido por illustrado, e não 
menos pela reluctancia heróica e nova contra o com- 
missario. 

Aos frades de sua parcialidade desanimados, 

dizia elle: 
— Eu mostrarei a Roma que em Portugal ha 

Cesaresdos que chegam, vêem e vencem. 
Os cortezãos diziam que frei Diogo parecia ter 

nascido em Roma, n'aquella mãi de engenhos e juí- 
zos; e, comquanto fosse estrangeiro em sangue e 
corpo, era romano em nome e alma. 

Um seubiographo escreve que «propunha com 
tanta clareza, fallava com tamanha força, discorria 
com tal juizo, e com tanta efficacia persuadia, que 
renovava a memoria dos Crassos, dos Antonios, Ci- 
ceros, Hortencios e Catões». Quando vejo estas 
cousas escriptas, a respeito de portuguezes, tenho 
saudades dos frades. 

Obteve que a sacra congregação dos cardeaes 
lhe assignassem junta particular em que fossem 
de novo examinados os pleitos. Este habilissimo 
lance evitou que a facção de Hespanha, acaudillia- 
da pelo cardeal de la Cueva, levasse a melhor na 
junta geral dos cardeaes. Conseguiu que os nomea- 
dos fossem as três eminências de melhor renome em 
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virtudes e lettras: Palloto, S. Clemente, Franciotto, 
e Famesio como secretario. Torceram-se os padri- 
nhos de Lencastre, empenharam desesperadas ten- 
tativas em retardar ajunta, no intuito de captar- 
lhe os ânimos. O alvitre foi infeliz. 

Ajunta examinava detidamente os processos, 
quando frei Diogo César adoeceu gravemente e de 

súbito. 
A medicina suspeitou de peçonha ministrada 

em porção insuficiente. Correu a nova do envene- 
namento. Os seus amigos julgaram-no perdido e 
perdida a causa. César, apoz vinte dias de padeci- 
mentos cruéis, venceu a enfermidade, e levantou-se, 
ungindo os braços para continuar a lueta. 

Deu-se a primeira sentença a favor de Diogo 
César de Menezes. 

Nullos os capítulos feitos em Portugal. 
Provinciaes e definidores eleitos em Roma, e 

authorisados a elegerem em Portugal os guardiões, 
prelados e confessores. 

Nullas as sentenças dadas pelo commissario. 
Seguia-se o contírmar-se a sentença pela con- 

gregação de cardeaes. Aqui foi brava a peleja. 
Altercaram os da facção de la Cueva com os da 
junta. Insultaram-se como gente baixa e desaju- 
dada da graça inspirativa do Espirito Santo. Ven- 
ceu Diogo César. Não sei se irónico, se agradeci- 
do escreve elle com referencia aos tribunaes do Sum- 
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mo Pontifice: «fontes d'onde manam as determi- 
nações da verdade que ha-de abraçar a egreja vi- 
zivel. Eé dever que, se na cúria romana pôde ha- 
ver respeitos que embaracem e detenham as reso- 
luções, a final, como Deus particularmente lhe assis- 
te, vinga mais a verdade que o respeito. Erro é 
cuidar que por intercessões c instancias de seculares 
e discursos humanos se hão-de resolver verdades 
que, porque o são, tem parte da divindade. Em 
Roma pôde mais uma verdade nua, do que uma pai- 
xão vestida e enfeitada de respeitos». 

Dizem-me que já pouquíssima gente acredita 
n'isto. 

Ventilou frei Diogo a questão importante da 
exoneração de frei Martinho, por ter expirado o pra- 
so da sua jurisdicçào. Contraveio o cardeal hespa- 
nhol; mas o frade portuguez venceu. 

Passaram a eleger provinciaes, accordando em 
que seriam todos da parcialidade de César, e me- 
tade dos definidores da parcialidade de Lencastre. 

Frei Diogo declarou que não acceitaria, sem 
ser obrigado com censuras, o governo de alguma 
província. Este desprendimento realçou-lhe o mé- 
rito. 

— Estou fatigado—disse elle. —Quero paz. 
Era falso: o que elle queria era concentração 

e recolhimento para planear formidável guerra. 
Pediram-lhe alguns cardeaes que se não oppo- 
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zesse à eleição de frei Martinho em provincial, para 
que elle, parente de el-rei, não cahisse de golpe 
num total anniquillamento. 

Diogo César respondeu: 
— Não ha mais nobre virtude que a genero- 

sidade de grangear honras e postos aos que nos 
offendem; e o melhor lance de prudência 6 lançar 
ferros aos pulsos do inimigo com benefícios. Peço 
também que se eleja custodio da sua província o 
procurador de frei Martinho em Roma. Desconfio 
que lhe devo o favor da peçonha que me teve ás 
portas da eternidade. A minha vingança, depois, 
será ter feito ingratos. 

Os cardeaes bateram as palmas a tamanha 

longanimidade. 
Se elles vissem como se estavam formando ve- 

nenos incógnitos no recesso d'aquelle coração! 
Partiu para Lisboa frei Estevam de S. Jeró- 

nimo, o secretario de Diogo César, a fim de fazer 
capítulos novos, eleger prelados, e intimar frei Mar- 
tinho a desautorar-se do alto encargo. 

César ficou em Roma, aguardando os desati- 
nos do commissario esmagado. Comquanto encare- 
cesse, como vimos, a inteireza inquebrantável da • 
cúria, o frade não desamparou o posto, e sacou so- 
bre a casa dos irmãos novas quantias. 

Previra acertadamente. 
Lencastre quiz resistir ás ordens de frei Es- 
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tevam, o qual fez affixar nas portas das egrejas a 
extincção do cargo de commissario, a nullidade dos 
capítulos, e a deposição de provinciacs e prelados. 
Indifferente aos enfurecimentos de frei Martinho, 
reuniu capitulo, e elegeu as dignidades, nomeando 
o ex-commissario provincial da Arrábida, com de- 
claração de que assim o faria a consenso, genero- 
sidade e beneplácito de frei Diogo César. 

Esta clausula foi a mais affrontosa cruz em 
que podiam cravejar o orgulho do Lencastre! Elei- 
to por generosidade de frei Diogo César! 

Com estas palavras sempre na bocca espuman- 
te de cólera, frei Martinho fez crer aos parentes e 
amigos que a sua pobre razão d'elle naufragava n'a- 
quella restinga mais que todos infamante. 

Era necessário salvar-lhe a cabeça. Conspira- 
ram todos a instigal-o que fosse a Roma desfazer 
as armadilhas de Diogo César, com a sua presen- 
ça, com o seu nome, com o seu ouro, com o vali- 
mento de vinte illustres famílias empenhadas no seu 
triuinpho. Houve tal, e nomeadamente um monse- 
nhor, enorme lettrado, que o apostrophou com es- 
tas e quejandas tiradas incitadoras: «Chegarás a 
Roma e terás a fortuna de César, e ao padre César 
deixarás só o nome. Serás o Scipiào vencedor d'a- 
quelle Annibal com só tua presença; serás o Mário 
castigador de tal Jugurtha... Etc.» 

O tom parvo e prophetico do dcclamador de- 
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cidiu as oscillações do frade. Queria partir logo para 
Koma; todavia negava-lhe licença o secretario das 
mercês, que a isso o obrigavam razões de estado 
entre Innocencio x e D. João IV. Sem embargo, 
frei Martinho de Lencastre foi, como Diogo César 
tinha ido, clandestinamente. 

Levava-o, mais que tudo, a esperança da elei- 
ção de novo geral da ordem, na qual tinha elle vo- 
to como provincial da Arrábida. Além de quê, dis- 
punham-se as opiniões da cúria para eleger-se ge- 
ral hespanhol, porventura indigitado por D. Aôbnso- 
de la Cueva, constante patrocinador de frei Marti- 
nho. Discretamente zombando frei Diogo das es- 
peranças do seu inimigo, escrevia: «Não ha ahi cou- 
sa mais fácil e mentirosa do que a esperança. Como 
cada qual a forma no seu interior, é filha da pre- 
sumpçào, concebe-a o desejo, e veste-a como lhe 
praz. E como o esperar é doce, a doçura da espe- 
rança ó fagueira, e tão pérfida que tolhe o bem pos- 
sível com embelecos do bem imaginado.» 

A viagem foi prospera e breve. Diz ainda frei 

Diogo na graciosa linguagem em que escreveu: 
Parece esforzaron los desseos de los suyos a los vien- 
tos que le levaron. 

A chegada de Lencastre levantou poeira em 
Roma. Os dous luctadores no terreno do circo an- 
tigo eram vultos sobre quem convergiam os repa- 
ros d'aquelles centenares de espectadores, que me- 
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dravam n'estas pugnas provocadas e attrahidas á 
cabeça do mundo, e á mestra da politica. 

A presença do afilhado de la Cueva incutiu 
susto no animo dos amigos de César; n'este, po- 
rém, não. 

Espantoso foi o reboliço que Lencastre fez na 
cúria. Sahiu por elle, a bandeiras desfraldadas, a 
facção castelhana. Requerem revista da sentença 
favorável ao emulo, sob pretexto de que nào fora 
ouvido sobre falsas informações. Negou-lh'a a con- 

gregação ; concedeu-lh'a o Pontífice. Foi maravi- 
lha, senão escândalo, esta concessão. 

Diogo César não estremeceu, fiado na decisão 
dos tribunaes ordinários, a qual não podia supprir-se 
com a deliberação exclusiva do Padre Santo. 

N'este meio tempo, foi eleito o geral da or- 
dem. Sahiu castelhano, qual frei Martinho o alme- 
java. Diogo César temeu-se algum tento; mas am- 
parou-se á sua coragem, á sua justiça, e ao seu 
dinheiro, como se o ultimo bordão não fosse bas- 
tante. 



VI 

Dolorosa surpreza! 
A primeira vez que o cardeal Affonso de la 

Cueva sondou o animo de frei Pedro Manero, ge- 
ral eleito e tão auspiciosamente para o Lencastre, o 
frade hespanhol disse: 

— Esta questão 6 vergonhosíssima para por- 
uguezes, para hespanhoes, para a christandade in- 
teira. Isto ha-de acabar, e prestes. A justiça está 
por Diogo César. 

Bravas baterias assestaram contra o geral. O 
embaixador de Castella ameaçou-o em nome de Fi- 
lippe iv. Frei Pedro respondeu que era frade de 
Christo, e não aulico de reis. 

Ainda bem que nos surge d'este cáhos da fra- 
daria um varão apostólico ! 

Queria frei Martinho ser confirmado no car- 
go de commissario. Negaram-lh'o. 

Queria que lhe confirmassem os capítulos fei- 
tos em Portugal. Negaram-lh'o. 
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Contentava-se já com revogarem-lhe a eleição 
de alguns prelados eleitos, privados por elle de seus 
cargos e da liberdade. Negaram-lh'o. 

Appellou para o Pontífice. Inutilmente. Inno- 
cencio X valia menos na congregação dos cardeaes 
que as objurgatorias de frei Diogo contra frei Mar- 
tinho proferidas em latim do século de ouro. 

Não tinha já que fazer em Roma Diogo César. 
Diziam-lhe que não desamparasse a cúria em quan- 
to Lencastre permanecesse em Roma. Não o de- 
moveram da resolução tomada. Pesava-lhe já uma 
vida em permanente risco de morte atraiçoada. Os 
effeitos da peçonha, ainda a intervallos, lhe davam 
rebates no estômago. 

Na véspera da sua partida, as carruagens dos 
dous athletas encontraram-se. Frei Diogo fez passar 
o seu coche rente com a portinhola de frei Martinho, 
e disse-lhe: 

— Está concluída a primeira jornada da tra- 
gedia, frei Martinho de Lencastre... Vai principiar 
a segunda. 

Não teve tempo nem espirito para replicar o 
Lencastre. 

Ao outro dia, frei Diogo sahiu de Roma. Va- 
gueou por Itália e França. Foi agradecer a Anna 
de Áustria e ao cardeal de Mazarin. Depois, aproou 
a Portugal, e desembarcou no Porto, onde, diz elle: 
«fui recebido com extraordinários applausos». Do 
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Porto a Lisboa jornadeou por terra. Foi-lhe um 
continuado triumpho esta longa jornada, e trium- 
phalmente entrou em Lisboa. 

Poucos dias se deteve na corte. Anciava repou- 
so de alguns mezes para refazer-se de forças com que 
renovar a lucta. Retirou-se á quinta de Santa Cruz, 
nas margens do Lessa, pertencente á mitra do Porto, 
e alli, recordando placidamente o seu passado, cho- 
rou de saudades de sua filha Maria. Á quinta de 
Santa Cruz desceu da Serra da Estrella a visital-o 
Braz Garcia de Mascarenhas, o seu amigo de trinta 
annos, já muito avelhentado, mas ainda brilhante 
poeta. Ouviu César lêr desde a primeira até â ulti- 
ma estancia o poema «Viriato trágico», as comedias 
sacras com que o poeta solemnisava as festas da 
sua egreja, e as «Ausências brazileiras», cantares 
maviosos repassados de tristeza. 

— Qual tem sido a tua vida, Braz ?— pergun- 
tou-lhe Diogo. 

— A poesia, e o futuro de meus sobrinhos. 
— Deu-te o céu uma velhice ditosa, meu ami- 

go ! — tornou Diogo César. 
— Graças lhe dou. As consolações d'este meu 

mesquinho engenho são ineffaveis e superiores a 
quanto ha ahi de thesouros debaixo do céu. 

— E cu tào cortado de desgostos...— murmu- 
rou o frade com immensa amargura. 



60 LUCTA DE OIOANTE8 

— Recobra-te, meu amigo—volveu Braz Gar- 
cia. — Recobra-te que é tempo ! 

— Ainda não. 
— Pois quê?! ainda não !.. que te falte? 
— A vingança! 
— Pelo divino amor de Deus !.. Diogo, per- 

doa, se tens que perdoar... 
— Se tenho que perdoar! — atalhou César com 

estranho sorriso em que revia o fel da alma—Meu 
tio D. Félix Pereira foi degolado em Bruxellas por 
espadas afiadas no ouro dos Mascarenhas. Minha 
filha foi-me roubada, e entregue a um hespanhol, 
como desgraçada que se levanta da rua, e entre- 
ga á caridade do primeiro que passa. Estas angus- 
tias que ás vezes me laceram as visceras devo-as 
á peçonha dos Mascarenhas. Quando me vinguei eu? 
Que é do meu tio, que morreu por minha causa? 
Que é de minha filha, de quem eu esperava os con- 
tentamentos d'estes annos pesados, aborridos e peio- 
res que as agonias do trespasse ? Quando me vin- 
guei eu? Qual vingança pôde saciar-me, a ponto 
de eu perdoar as arfrontas que não tem desforra ca- 
bal n'este mundo? Martinho de Lencastre não tem 
uma filha... Não tem... 

Susteve-se instantes, e exclamou de golpe: 
— Mas tem um tio... Eesse morrerá no cada- 

falso ou nas masmorras. Morrerá como Francisco 
de Lucena, ou como o arcebispo Sebastião de Mat- 
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tos! Morrerá com mais horrendos e longos paro- 
xismos que meu tio... 

— Diogo ! — atalhou Braz, erguendo as mãos 
supplicantes — Diogo, que desvairamento !.. 

César, como se o não ouvisse, continuou: 
— Martinho de Lencastre não tem unia filha... 

mas tem um irmão, no fastígio das dignidades... 
viso-rei da índia!.. Que importa? Lá irei feril-o 
com o ferro, ou com os dous gumes da deshonra! 
Oh meu valente pai! não chores o quebranto igno- 
minioso dos teus ! Vê em mim o neto de Vasco Fer- 
nandes César!.. Vingar-vos-hei, honradas sepultu- 
ras!.. 

Frei Diogo em pé, com os braços retezos e 
convulsos, nas largas mangas do habito francisca- 
no, tinha a sublimidade esculptural que arrebata- 
ria espíritos menos enthusiastas que os do poeta Braz 
Garcia. 

Brandas e consoladoras de resignação foram 
as expressões do amigo; todavia mallogradas. A 
exasperação do frade crescia de ponto, porque o 
seu ouvinte era o homem único diante de quem elle 
desnudara e abrira os abysmos de sua alma. O fel 
espadanava ás soltas. A expansão rebentava affo- 
gueada do peito como as entranhas do ethna. Aquel- 
las serenas arvores de Santa Cruz, tão gorgeadas de 
mansíssimas aves, ouviram as vociferações mais es- 
candecidas e irreligiosas do ódio humano. 
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Entretanto, frei Martinho de Lencastre revol- 
via ainda com desesperado esforço os espíritos da 
cúria. 

Frei Pedro Manero, o integerrimo geral, como 
soubesse em Génova as solicitações vergonhosas de 
frei Martinho, ordenou-lhe que sahisse immediata- 
mente de Roma. E' digno de memoria o decreto: 
tEm virtude da presente carta, mandamos, sob pena 
de excommunhâo maior, ipso facto incurrenda, ao 
p. frei Martinho do Rosário, provincial da nossa 
província da Arrábida no reino de Portugal, que 
logo, sem demora, saiha de Roma, e por caminho 
direito vá para a sua província, sendo o termo de 
sua partida dous dias naturaes: porque é cousa in- 
dignissima depois dos decretos e ordens de Sua 
Santidade não acudir a suas ovelhas, e occupar-se 
em pleitos, não obedecendo a seus superiores con- 
tra o accordado entre as partes litigantes. Géno- 

va, etc.n 
O primeiro memorial, que frei Agostinho deu 

ao Papa, era um libello eriçado de virulentas accu- 
sações contra os frades immoralissimos, e especifi- 
cadamente contra Diogo César de Menezes. Inno- 
cencio X, em audiência de 19 de julho de 1651, 
respondeu: Menores observantes de Portugal. O 
padre frei Martinho do Rosário, provincial da Ar- 

rábida : NADA. 
Ao segundo memorial, mais audaz, mais fe- 
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rino em invectivas contra frei Diogo, respondeu o 
Papa, em audiência de 27 de setembro: Ao pa- 
dre frei Martinho do Rosário: PERPETUO SILENCIO. 

Agora, em honra d'aquelle frade castelhano 
que tão heroicamente se teve no seu posto, reba- 
tendo com o escudo de uma valente humildade as 
ameaças de Filippe iv e as do cardeal Affonso de 
la Cueva, trasladarei traduzindo a magestosa e ao 
mesmo tempo christianissima exhortação que elle 
enderessou ás provindas de Portugal: 

«Frei Pedro Manero, ministro geral, e servo 
de toda a ordem de nosso seraphico padre S. Fran- 
cisco. A nossos amados em Christo padres, irmãos 
e súbditos, assim como prelados de Portugal: Saú- 
de eterna no Senhor. 

«Na amargura do nossas tribulações não ha 
ahi quem console a seraphica cidade, porque a fi- 
lha de Sião fez-se vagabunda. 

«Choram os moços, e carpem-se os velhos, por- 
que o fino ouro transformou-se em lama. 

«A formosura de Saron, que, á maneira de 
aroma das várzeas, derramava suavidade por so- 
bre os prados e vergéis das províncias de Portu- 
gal, murchou-se  descolorida e pallida. 

«Os religiosos menores de outras eras andavam 
por montanhas e serranias e perigos para traze- 
rem ovelhas silvestres ao rebanho de Christo. 

«E agora, os valentes de Sião, e seus nobres 
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filhos, correm e vagam por tribunaes de ministros 
do século para dispersar o rebanho seraphico, e 
despedaçar a fama e credito dos frades seus irmãos, 
e envergonhar com sua manchada lingua a mãi 
contristada. 

«N'outro tempo, lustrava o ouro do bom exem- 
plo, e da caridade nos frades: hoje é tudo um 
abrazar-se em ódio, arguindo-se uns a outros com 
inimisade nas praças do mundo. 

«Antigamente as províncias de Portugal da- 
vam de si olor e fragrância suavíssima que recen- 
dia dentro de Roma: hoje, na cúria romana, sen- 
te-se o mau cheiro de seus vícios e culpas, que, em 
vez de incenso, vaporam nas aras dos sagrados pés 
do Summo Pontífice. 

«Oh destruição lamentável da ordem seraphica! 
«O dor agudíssima de peito paternal! 
«Quem dará lagrimas a nossos olhos para cho- 

rarmos, dia e noute, ruína tão irreparável! 
«Se examinamos a raiz d'estes males, encon- 

tramos a ambição; e a causa da grandeza d'ella 
é a sequidão dos espíritos, não rociados já pelo or- 
valho da caridade e sequidão por negligencia, por 
mingua de orar e mortificar-se: não ha ahi seiva 
para fructos de benção. 

«Assim se demudam os espíritos em gelo, pri- 
vados do ardor do Espirito Santo. 

«Pelo que, irmãos meus em Christo, espertemos 
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nossos corações, amolleçamos estes peitos duros, des- 
terremos de nossas províncias aquellas frias e gla- 

ciaes palavras:  «meu e teu». 
«Tenhamos uma fé, um espirito de vocação, 

um esperar na herança do céu. 
«Não rompamos a sociedade fraternal. Guar- 

demos inteira a vestidura inconsutil de Christo. 
«Arrojai de vós o maligno espirito da proprie- 

dade ; submergi-o no pélago immenso da caridade 
divina: pois que tudo renunciastes por Deus. 

«Corações vazios de interesse não luctam: vi- 
vem quietos e pacíficos. Pleitos e controvérsias são 
alheias de pobres, e parecem monstros nas cortes 
e tribunaes. Os demónios riem no inferno; e na 
christandade vai um gemer e chorar augustioso. 

«Considerai, filhos caros, que sangue vos ge- 
rou, e de qual arvore sois vergonteas. 

«Que as provincias de Portugal fertilisaram 
martyres, doutores e apóstolos » 

Entram na alma suavemente as levantadas es- 
trophes d'este como cântico de lagrimas, chorado 
sobre o cenotaphio das virtudes antigas, e para 

sempre extinctas.     • 
Era o pregão tardio do varão de Deus, calan- 

do a prophecia que lhe exsudava nos lábios inspi- 

rados. 
Nas margens do rio de Babilónia choravam 

assim os saudosos da Jerusalém perdida. Frei Pe- 
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dro via as direcções dos ventos borrascosos do fu- 
turo, e ouvia o som cavo da pancada com que as 
religiões cavavam o seu tumulo, e cobriam de ri- 
mas do lodo os moimentos dos egrégios varões que 
tinham rompido os horisontes da civilisação. 

Chora, chora, venerando sacerdote, que prin- 
cipiam comtigo os cento e cincoenta annos de ago- 
nia dos frades! 

KIM DA PRIMEIRA PARTE 



SEGUNDA PARTE 

Temos de retroceder ao anno de 1643. 
O rancor dos Mascarenhas aos Césares res- 

folegava, ao mesmo tempo, contra Braz Garcia, cau- 
dilho da companhia dos ledes, como na introducção 
se disse, e contra um próximo parente e protegi- 
do muito prezado do general Pedro César de Me- 
nezes, irmão de frei Diogo. 

Governava as armas do Alemtejo D. Vasco de 
Mascarenhas, conde de Óbidos. Alguns soldados, 
recolhendo de uma escaramuça sobre Badajoz, pren- 
deram um moço que vinha d'aquella cidade. Re- 
vistarani-no, e descobriram que era criado de um 
D. Pedro Bonete, castelhano, ajudante do mestre 
de campo, e de uma portugueza, que depois da 
acclamaçao de D. João iv, viera para a sua pátria. 
O rapaz, conduzido á presença do conde de Óbidos, 
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tornou-se suspeito na indecisão das respostas com 
que o interrogador o apertou. Levado á tortura, 
confessou que havia ido a Espanha com umas car- 
tas de seu amo a dous generaes castelhanos. 

O conde fez prender D. Pedro Bonete, que es- 
tava governando o forte de Santa Luzia. 

Ao mesmo tempo, declarava o conde que um 
hollandez, vindo de Badajoz, lhe entregara uma 
carta que trazia do general hespanhol Garay para 
D. Pedro, confirmativa das revelações do criado. 
Ninguém viu o hollandez nem a carta; é, todavia, 
certo que o hespanhol foi posto a tractos, e, como 
nào confessasse, lançado outra vez na masmorra. 
Contava mais o conde de Óbidos que o preso, ne- 
gativo nas torturas, revelara tudo na cadeia por 
industria de um hábil sacador de segredos. 

As revelações, no dizer do conde, são as se- 
guintes : Que estando elle Pedro Bonete na Cata- 
lunha, o marquez de Inojosa o mandara a Portu- 
gal com uin inasso de cartas para D. José de Me- 
nezes, governador da fortaleza de S. Gião. 

Este D. José de Menezes é o parente próximo 
e presado dos Césares. 

Acrescenta o conde de Óbidos que D. Pedro 
em paga fio seu serviço recebera do marquez dous 
mil e quinhentos escudos e uma cadeia de ouro. 
Com a qual quantia passara o catalão á Arrochela 
em companhia de alguns soldados portuguezes. E 
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que um (Testes lhe dissera que trasia três cartas; 
uma do conde-duque de Olivares, outra de Diogo 
Soares, e a terceira de Affonso de Lucena, todas 
para Francisco de Lucena, pai d'aquelle ultimo. 

Acrescentou o conde de Óbidos que o hespa- 
nhol entregara em Lisboa a D. José de Menezes 
as cartas do marquez, e aquelle o mandara servir 
em Elvas, recommendando-lhe que não aceitasse 
posto, porque, na primavera seguinte, havia de ter 
parte n'uma importante e gloriosa facção, a qual, 
segundo presumpçôes do hespanhol, devia de ser a 
entrega da fortaleza de S. Gião a Filippe iv. Disse 
mais, ou o fizeram dizer, que o seu intento, na volta 
de Badajoz, era entregar o forte de Santa Luzia, 
para o quê já tinha compromettimento de sete sol- 
dados. 

Repare-se no que ahi vai de revelações ami- 
gavelmente feitas por um homem a quem as tortu- 
ras não tinham arrancado a minima! Leiam os his- 
toriadores coevos, e especialmente o conde da Eri- 
ceira, e depois escolham um epitheto condigno do 
general conde de Óbidos. 

Observem mais que os sete soldados facciona- 
rios foram presos, e três dias depois libertados. 

Um amigo do conde, D. João da Costa, o há- 
bil syndicante do hespanhol, passou a Lisboa a re- 
latar a el-rei o seu descobrimento. D. José de Me. 
nezes foi, por ordem de D. João iv, chamado á se- 



70 LOCTA  DS   GIGANTES 

cretaria de Pedro Vieira da Silva. Pouco depois, 
chegou o corregedor do crime, chamou-o para o seu 
coche, e, com assombro do preso, mandou parar á 
porta do Limoeiro. 

Ao mesmo tempo, eram presos Christovâo de 
Mattos de Lucena, irmão de Francisco de Lucena, 
seu filho Martim Affonso, e dous criados. 

Francisco de Lucena já estava em S. Gião 
preso por inconfidente; e, horas antes da chegada 
de D. João da Costa, mandara o rei, convicto da 
innocencia d'elle, soltal-o. Partiram os parentes do 
illustre preso a levar-lhe a liberdade e a honra; po- 
rém, ao tempo que o alegre ancião respirava o ar 
livre na esplanada do forte, i iam caminho de S. 
Gião, o corregedor do crime e outros, com ordens 
de o tomarem sob sua guarda, e de três compa- 
nhias de infanteria. 

Era noute quando se defrontaram com a for- 
taleza. Lucena e os seus tinham resolvido sahir de 
madrugada para Lisboa. Ao romper d'alva o go- 
vernador recebeu ordem de não soltar o preso, e 
entregar o governo da fortaleza a Jorge de Mello. 
Respondeu o tenente governador que tinha de el-rei 
outra ordem contraria. Pedro de Mendonça, a quem 
el-rei incumbira a soltura de Lucena, prendeu, sem 
mais exame, o portador da segunda ordem, e man- 
dou assestar a artilheria contra as três companhias 
formadas em frente do forte. O portador da nova 
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ordem explicou ao inergico Mendonça o caso al- 
gum tanto intrincado. Ficou atordoado o amigo de 
Lucena, e mandou franquear as portas. O correge- 
dor da corte senhoreou-se do preso, e transferiu-o 
para o Limoeiro, depois de muito insultado e feri- 
do pela populaça, contra as fúrias da qual ia sen- 
do pequeno anteparo uma companhia de arcabuzei- 
ros, que rodeava o coche. 

D. José de Menezes foi posto a tormento. «Não 
lhe valeram os privilégios da innocencia, da idade 
e do valor! » diz o conde da Ericeira. 

— Despi-vos!—disseram-lhe os ministros. 
— E' incrível—disse o velho—que el-rei, meu 

senhor, ordene que se usem commigo termos indi- 
gnos da minha qualidade! Se os tratos, que vão 
dar-me, são para eu confessar o que não fiz, inu- 
tilmente dispendem o tempo. Saibam que em Cas- 
tella os padeci, negando o que realmente fizera. 
El-rei não tem mais leal vassalo que eu: mostrei-o 
em muitas occasiSes, e até ao fim da vida me jus- 

tificarei. 
Padeceu sete tratos tão ásperos, diz D. Luiz 

de Menezes, que lhe chegaram os cordéis aos ossos, 
de que a carne, que ficou pegada ao potro, se de- 

suniu. 
Deixaram-no inconfesso os ministros, e entre- 

garam-no aos cirurgiões. 
No mesmo dia, foram atormentados dois ser- 
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vos de Francisco de Lucena, e Manoel de Azeve- 
do, cavalleiro de S. Thiago, por ter sido este quem, 
nas informações do conde de Óbidos, trouxera de 
Castella as cartas para Lucena. 

Três vezes o levaram ao potro: negou nas duas; 
mas á terceira disse que queria confessar. Affrou- 
xaram-lhe as cordas, e elle disse que padecia inno- 
cente. Carregaram-lhe a tortura, e elle então con- 
fessou que trouxera um masso de cartas para Lu- 
cena. 

No dia seguinte, negou o que dissera. Leva- 
ram-no ao tormento, e confessou de novo. 

Tomemos fôlego na descripção destas atrocida- 
des que afogam o coração, e roguemos ao cavalhei- 
ro de Oliveira que nos conte um curioso successo 
comprovativo da improvação das confissões arran- 
cadas pela tortura: «Um grande de Portugal (pro- 
vavelmente um marquez das Minas) como soubesse 
que o seu medico fora preso como israelita, escre- 
veu a um dos inquisidores, empenhando-o na liber- 
dade d'aquelle homem, com certeza de que elle era 
excellente christão. Nada fez o inquisidor, e o pre- 
so confessou nas torturas que era judeu, e, como 
tal, foi condemnado a perder o que tinha, e fazer 
penitencia na masmorra. Antes de penitenciar-se, 
confessou o medico ao seu protector que era chris- 
tão, e se declarara hebreu por já não poder resis- 
tir ás differentes torturas. O fidalgo, vivamente es- 
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touiagado, fingiu-se doente, e pediu ao inquisidor 
que fosse vêl-o. Apenas elle entrou, intimou-o que 
se confessasse judeu, e assignasse a confissão escri- 
pta. Recusou o inquisidor. O fidalgo chamou alguns 
criados, e ordenou-lhes que pozessem na cabe- 
ça do inquisidor um capacete em braza, que jâ es- 
tava preparado para o intento. A simples ameaça 
do supplicio, o inquisidor chamou o fidalgo de par- 
te, e deu-lhe assignada a confissão do seu judais- 
mo. Então o fidalgo, exprobrando-lhe a injustiça 
barbara, disse-lhe: 

— O meu medico confessou-se judeu como 
v. s.a fez, com a diíFerença que os tormentos lhe 
arrancaram a elle a confissão que só e simplesmen- 
te as ameaças arrancaram a v. s.a (*) 

Agora, voltemos á historia. 
Não havia provas contra Francisco de Luce- 

na. 
Eis que apparece um jesuíta com as pro- 

vas. Quaes? Disse o padre Francisco Mancos 
que ouvira dizer era Madrid que Francisco de 
Lucena se correspondia com o conde-duque de Oli- 
vares. 

(*) Amuaement periodique, Londres  1751. Francisco 
Xavier de Oliveira, perseguido pela Inquisição, escreveu no 
estrangeiro em francez para ganhar o pão quotidiano, es- 
casso e amassado em lagrimas. 

8 
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E mais nada! Não ha mais provas no pro- 
cesso de Francisco de Lucena. 

Peço um novo reparo ao leitor: Aquelle D. 
Pedro Bonete, o revelador dos enormes crimes de 
lesa-magestade, fugiu da cadeia. 

Aqui, 6 o ponto de eu pedir outro epitheto ajus- 
tado ao conde de Óbidos. 

Mas cl-rei tinha recommendado grande vi- 
gilância com aquelle prezo; e o carcereiro, que não 
podia atinar com a engenhosa fuga, pôde agarrar 
D. Pedro, e um tal António Coelho, envolvido na 
estratégia. 

Sào postos a tormentos. D. Pedro diz que 
António Coelho trouxera cartas a Francisco de 
Lucena de seu filho, que demorava em Espa- 
nha. António Coelho contesta a confissão de D. 
Pedro. 

Ao outro dia leram-lhes a sentença a elles, 
e a Manoel de Azevedo: arrastados e enfor- 
cados. 

D. Pedro sahe com uns embargos, dizendo que 
era falso quanto em Elvas dissera, e que nunca trou- 
xera cartas para D. José de Menezes: que o ca- 
lumniára, por que lhe tinham promettido liberda- 
de e uma grande mercê. Manoel de Azevedo de- 
clara que, para morrer sem escrúpulo, confessa que 
nenhuma carta de Castella trouxera a Francisco 
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de Lucena, e que, se o contrario tinha dito, os tor- 
mentos o forçaram. 

Não obstante, foram arrastados e enforcados, 
excepto António Coelho por que insandeceu ao ou- 
vir a sentença. 

Francisco de Lucena, como era cavalleiro de 
Christo, foi remettido á raeza da consciência. Ro- 
laxaram-no. Interrogado pelos juizes, nada con- 
fessou. Pozeram-no a tormentos; porém, diz o con- 
de da Ericeira, «era tão débil e de tantos annos 
que, no primeiro trato, lhe deu um accidente de 
qualidade, que sem outro exame o recolheram á pri- 
são >>. Vejamos os fundamentos da sentença. Seriam 
vergonhosos para todo o sempre se não inventas- 
sem um. É este: por presumpções muito evidentes 
(presumpções evidentes!..) se entendia queelle, por 
antigo ódio que tinha ao infante D. Duarte, lhe 
dilatara o aviso que El-Rei lhe mandara fazer para 
se passar de Allemanha a este reino, por querer 
dar tempo aos castelhanos para o prenderem, como 
suecedeu. E por que estas culpas o julgavam por 
traidor, comprekendião no crime de lesa-magesta- 
de, o sentenciavam a degolar (os algozes não tinham 
grammatica) em praça publica. 

Confessou-se Francisco de Lucena; e, antes 
de commungar, protestou que não havia delinqui- 
do no crime pelo qual ia padecer. 

O cutelo com que o degolaram havia-o elle 

Í 
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trazido de Madrid, por ter sido o cutelo com que 
fora degolado D. Rodrigo Caldeirão. Tinha-o elle 
offerecido para a decapitação do duque de Cami- 
nha. Que offerta! Não lh'a acceitaram. Vejam a 
providencia! O agente principal da morte do du- 
que fora elle. Aquelle cutelo estava da mão de Deus, 
se não ha n'isto blasfémia. (*) 

E D. José de Menezes ? Foi -salvo por solici- 
tações de Sebastião César, de Diogo César, e do 
general Pedro César de Menezes. Livre, foi por 
el-rci entregue ao conde de Cantanhede seu so- 
brinho. 

Passados annos, el-rei mandou-o chamar para 
o seu serviço. D. José respondeu: 

— Não vou. Sirvo quem dá prémios e castigos. 
Sou honrado, já que não posso ser venturoso. Emen- 
do com o conhecimento próprio os erros da for- 
tuna. 

O conde de Óbidos lá estava em Elvas, ge- 

(*) Este Francisco de Lucena é aquelle ministro de 
Filippe iv que veio ao Porto impor o tributo das Maçaro- 
cas. As regateiras e marujos deram sobre elle á pedrada, e 
esfollal-o-iam, se elle se não escondesse no convento de S. 
Domingos. O bispo D. João de Valladares, aquietado o mo- 
tim, muito quiz tiral-o do esconderijo, mas não foi capuz: 
tamanho pavor se incutiu no animo do ministro. Veja Agos- 
tinho Kebello da Costa tDescrip<;ão— da Cidade do Por- 
to», pag. 305 e 306. 



LUCTA   DE   GIGANTES 77 

neral da província, e casado de fresco e auspicio- 
samente com sua sobrinha D. Joanna Masca- 
renhas. 

Um escriptor sobremodo irrisório, chamado 
elle Júlio de Mello e Castro, explica nestes termos 
enfáticos o casamento do conde: « Para que nâo 
fosse só a fama herdeira das suas memorias». (*) 
Quer dizer que daquelle tronco deviam bracejar 
primorosas vergonteas... 

(*) Historia panegyrica da vida de D. Diniz de Mello 
e Castro, primeiro conde das Galveas. 



II 

Tem agora sua vez a vingança dos Césares. 
'Comprehenderam Sebastião e Diogo, com a 

sagacidade própria do mais astuto politico, e do 
mais ladino frade daquelle tempo, que as flechas 
apontadas ao peito de Vasco Mascarenhas resvala- 
vam no arnez de D. João IV. 

O conde-de Óbidos, naquelle mesmo armo de 
1643, era governador do exercito que acompanhou 
o rei na passagem ao Alemtejo. Entrara o exerci- 
to, Castella dentro, em batalha, levando o rosto em 
Valverde, praça guarnecida de mil e quinhentos 
soldados, capitaneados por cabos distinctos. Poze- 
rani-lhe cerco apertado os nossos. O conde enviou 
ao inimigo um volatim a dizer-lhe que se rendesse 
a partido. Negou-se primeiro o castelhano; mas, te- 
meroso do assalto, acceitou os artigos da capitula- 
ção com tanto que a proposta sahisse do conde de 
Óbidos. Este caso enfatuou grandemente o gover- 
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nador, o qual se ficou presumindo a alma da in- 
cruenta victoria, com aggravo do mestre de campo 
general João Mendes de Vasconcellos. 

Embriagado com o successo da pacifica em- 
preza, bem que a soldadesca, esbulhada do seu di- 
reito ao saque, resmuneasse contra a capitulação e 
contra o governador, o soberbo conde concebeu a 
tomada de Badajoz, facção importante, que espan- 
tou uns do conselho e enthusiasmou os outros me- 
nos experimentados. 

El-Rei nào foi consultado: os amigos dos Cé- 
sares, que faziam parte da comitiva real, folgaram 
com a desattenção do conde, e entreviram uns lon- 
ges de esperança. Marchou o exercito, com a pro- 
messa da victoria, e o vanglorioso conde com a con- 

vicção de invencivel. 
Entestou o exercito portuguez com o Guadia- 

na, defeza da praça por um lado; a cavallaria de- 
frontou com Badajoz pelo outro. Os castelhanos sa- 
hiram a escaramuçar, e, recolhidos, metralharam 
os nossos alojamentos, rareando-nos as mangas dos 
mosqueteiros. Mandou o conde erguer uma trinchei- 
ra, como ante-mural aos arraiaes. N'csse empenho as 
balas da praça lhe cimentavam de cadáveres o re- 

ducto. 
Ergueu-se um rumor contra o conde. Morrerem 

assim dezenas de homens sem pelejar, sem vingan- 
ça, sem gloria, irritava os soldados, e esfriava a 
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confiança no governador. O conde, amolgado no 
orgulho, premeditou o assalto sem detença. Man- 
dou o general João Mendes reconhecer a cidade, e 
tomar lingua. Uns frades capuchos, suburbanos de 
Badajoz, lhe asseveraram que o general conde de 
S. Estevão guarnecia a praça com mil cavalleiros 
e quatro mil infantes. 

Desanimou o conde, e pediu conselho. Preva- 
leceu a opinião da retirada. Abalou o campo como 
em covarde fuga, deixando nas sanjas e vallados 
cento e vinte mortos, e mais de cento e cincoenta 
feridos nos carros de transporte. A salvação do 
exercito, na retirada, impellida pela cavallaria do 
inimigo, deveu-se á perícia de João Mendes. O 
conde, aturdido pela vergonha, apenas conserva va 
o instincto da vida bastante Incido para esmerar-se 
em salval-a. 

Chegou a nova a Évora. Sebastião César pran- 
teou o successo, e attribuiu-o a não ter sido es- 
cutado o voto de Sua Magestade. Referiu os rumo- 
res e sustos que alvoroçavam o exercito e o povo. 
Lastimou que os hespanhoes, refrescados com aquelle 
desastre dos nossos, viessem dentro das fronteiras 
vingar as injurias recebidas. No emtanto, o saga- 
císsimo bispo contava com a divina Providencia e 
com o braço de valorosos generaes que esperavam 
deel-rei o mando, e da real escolha a certeza da 
victoria. 
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Ouvido este arrasoado, D. João iv mandou 
um correio em cata do conde e do general, orde- 
nando-lhes que se recolhessem a Lisboa, e não sa- 
hietem de suas casas, sem nova ordem. (*) 

Foi grande o jubilo do exercito, quando viu 
á sua frente Mathias de Albuquerque. 

O conde de Óbidos esperou três mezes, como 
preso em sua casa, que el-rei o mandasse sahir d'a- 
quelle vilipendioso ostracismo. A desgraça alheara 
de sua convivência os amigos, ineficazes para o con- 
solarem. Sabia elle que o bispo Sebastião César de 
Menezes, motor de seu desvalimento e inutilidade, 
não cessaria de martelar no animo de el-rei. Em- 
penhava o valimento de seus parentes, e por si não 
cessava de supplicar em lagrimoso estylo a benevo- 
lência de seu real primo. 

Ao cabo de três mezes, o rei abalado pelos ro- 
gos, deu-lhe liberdade; porém, que liberdade! A 
de se mostrar ao mundo sem posição no exercito, 
sem consideração na corte. Esta liberdade queriam 
os Césares que elle a gosasse. 

Três annos andou o conde de Óbidos pela se- 
cretária da guerra e mercês solicitando. Os paren- 
tes, que eram poderosos e respeitados do soberano 
—sempre receoso de traições e perdimento do thro- 

(*)   Conde da Ericeira: l'ort. rust. tom. lz-pag. 428— 
edic. em 4." 
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no—quasi que violentaram D. Joào iv a collocar 
o conde. Conseguiu-o D. Sancho Manoel de assal- 
to. Foi enviado a governar o Algarve, província em 
que o governo de uma creança seria idóneo, por 
que nem lá se faziam mister armas, nem as havia, 
nem leve receio de invasão por aquelle lado inquie- 

tava o governo. 
Ainda assim, os Césares magoaram-se da pe- 

quenez da sua desforra. 
Quasi esquecido, e lastimado dos parentes, vi- 

veu o conde em Castro Marim cerca de cinco annos. 
Sebastião César, vigilante de continuo sobre os in- 
tentos do rei, usava traças com que destrui a as ins- 
tancias de quem lhe pedia a mudança do conde 
para mais graduado governo. 

Em 1652, terminada a lucta dos dous frades, 
fr. Diogo César recolhido ao convento de Enxobre- 
gas, entretinha-se dirigindo magnificas obras de al- 
venaria , e escrevendo a historia da brava peleja 
com fr. Martinho, no propósito realisado de a man- 
dar estampar no estrangeiro, no anno seguinte. (*) 

Esta serena vida foi emborrascada por um ven- 
daval do inferno que lhe levou a noticia de se an- 

(*) Possuo o livro de fr. Diogo César. Intitula-se em 
castelhano : «Cansa, processo, sentencia dada cm favor dei 
R. P. Fray Diego Cezar, Provincial de la Província de los 
Algarves, Contrael R. P. Fray Martin de Lancastro, com- 
missario general de la Orden de San Francisco, de las pro- 
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dar negociando, com boas esperanças, o viso-reina- 
do da índia para o conde de Óbidos. 

A impermanencia do rei authorisava o boato, 
e mais ainda os queixumes de Sebastião César. 

Fr. Diogo sahiu para Lisboa, tencionado a 
contraminar o despacho; mas o irmão removeu-o 
de encravar a roda, que poderia quebrar-lhe o braço. 

O frade era menos previsto, e mais corajoso 
que o bispo. 

No anno anterior, tinha ido para a índia, com 
o posto de almirante, António Barreto Pereira, pri- 
mo dos Césares, e inimigo jurado do conde de Óbi- 

dos. D. Frei Francisco dos Martyres, arcebispo pri- 
maz da índia, era amigo da creação e escholas de 
fr. Diogo. Por morte do conde de Aveiras, ultimo 
viso-rei que morrera na viagem, aquelle arcebispo, 
com Francisco de Mello e Castro, e António de Sou- 
za Coutinho, tinham succedido provisoriamente no 
governo da índia, até chegar nomeação do reino. 

vindas dei Eeyno y conquistas de Portugal. Leon de Frau- 
da, Anuo, 1653. 

A mesma obra publicou o author em latim com o pseu- 
dónimo de fr. João Quingentono, franciscano, natural de 
Hybernia,. Lvgd. 1653. Ha um exemplar na bibliotheca pu- 
blica do Porto. O titulo em latim é Victoria Ccesaris. Tem 
aspada a palavra victoria, e esta ementa sob a palavra Cé- 
sar: quem in vinculis mortuus est >o qual morreu na pri- 
são». Estava mal informado o annotador. 

' 
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Frei Diogo César escreveu ao seu condiscípulo 
arcebispo, e mais amplamente a seu primo Barre- 
to Pereira. Ao primeiro referia os aggravos rece- 
bidos do conde de Óbidos; ao segundo pedia vin- 
gança dos assassinos de seu tio D. Félix Pereira, 
dos algozes de seu primo D. José de Menezes, e 
da raça maldita que lhe tinha cortado o coração de 
morte, roubando-lhe a filha do convento de Alem- 
quer. 

De feito, o conde de Óbidos foi nomeado vi- 
so-rei da índia, com insultante jubilo dos parentes. 
O bispo-conde D. Sebastião César de Menezes, com 
toda a sua prudência, não teve mão de si. A as- 
pereza da censura chegou aos ouvidos d'el-rei, que 
o mandou recolher, debaixo de prisão, ao conven- 
to dos oratorianos. Porém, corridos dous mezes, 
sahiu do convento acrescentado em honras, no co- 
che do príncipe D. Theodozio a quem elle tinha 
offerecido e dedicado o seu livro, chamado «Sum- 
ma politica». 

A nau, que conduziu o conde de Óbidos a Goa, 
levou as cartas de frei Diogo. 

O governador chegou vinte dias antes de re- 
colhido de uma facção memorável António de Sou- 
za Coutinho, um dos três encarregados do gover- 
no. Fora o caso que elle, e António Barreto Perei- 
ra, e Luiz AfFonso, tinham ido com uma armada 
de duas fragatas e vinte navios de remo, recuperar 
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a fortaleza de Mascate. A armada, debaixo da ar- 
tilharia, soffreu muito damno. Levantaram ferro da 
enseada, e foram ancorar os navios ao rio Lafete, 
cem legoas distante da fortaleza. Volvidos dias, ve- 
lejava com a proa aos portuguezes uma armada 
árabe. António de Souza (oh! prodigio dos nossos 
historiadores!) com as suas fragatas e vinte navios 
de remos derrotou a poderosa armada do bravo Ali, 
e matou cinco mil inimigos!  Isto é que foi! 

Assim victorioso, chegou António de Souza a 
Goa, onde achou governando com despropositada 
severidade o conde de Óbidos. 

António Barreto Pereira recebeu a sua carta, e 
recado do arcebispo primaz para se intender com 
elle. 

D'esta pratica resultou que, dentro de poucos 
dias, os ânimos dos três estados conspiravam con- 
tra o governador. António Barreto Pereira, á fren- 
te dos mais graduados filhos de Goa e postos mi- 
litares, oflereceu a António de Souza Coutinho o 
governo da índia, arrancado por sublevação ao 
conde de Óbidos. Souza regeitou. Barreto Pereira 
offereceu o governo a D. Braz de Castro, homem 
ambicioso que se aventurou ás consequências, accei- 
tando-o. 

Barreto, depois de acclamar D. Braz governa- 
dor da índia, mandou ao juiz dos cavalleiros que 
fosse prender o conde ao collegio dos Reis. Entre- 
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gou-se covardemente o governador aos ferros, ten- 
do por si quatrocentos soldados. 

A quem este processo parecer estranho, rá- 
pido e á feição de romance, peço eu que o verifi- 
que nos successos da índia, em 16Õ2, referidos por 
D. Luiz de Menezes. 

Chegaram estas novas ao reino, e cartas do con- 
de, a muito custo furtadas á vigilância do carce- 
reiro. O prezo queixava-se dos Césares, attribuin- 
do a aftronta ao parente d'elles Barreto Pereira. 
Os Mascarenhas qucixaram-se ao rei. D. João iv 
entediou-se da miséria do conde de Óbidos, que se 
deixara prender com tão original covardia. Não deu 
sombra de consideração aos queixumes, nem au- 
ctorisou o desaggravo do conde de Óbidos. No in- 
tender do inonarcha, D. Braz de Castro, bom 
ou mau governador, legitimo ou intruso, não 
podia ser mais funesto nem pusillanime que o 
conde. 

Frei Diogo César festejou o êxito da temerá- 
ria façanha. O bispo-conde, com a insidiosa velha- 
caria de consummado cortesão, dizia ao rei: 

— Não me lastimo de ter cahido no desagra- 
do de Vossa Magestade, por ter ousado censurar 
a nomeação do conde de Óbidos. Do que muito me 
pesa é vêr que os enviados de Vossa Magestade se 
não façam respeitar, e desdourem em si a respei- 
tabilidade da real purpura. 
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D. João iv dava-lhe razão, e consultava-o so- 
bre o arbitrio exequível em tal conjunctura. 

Sebastião César, consultando largo espaço a 
reflexiva consciência, sahia do recolhimento de suas 
cogitações, respondendo: 

— Se D. Braz de Castro governar bem, cum- 
pre acceital-o como nomeado pela Providencia, que 
visivelmente reina de mãos dadas com Vossa Ma- 
gestade nesta prospera monarchia. O braço de 
Christo, despregado da cruz, no dia fausto da accla- 
maçào de Vossa Magestade, está ainda erguido a 
chover bênçãos sobre o descendente do snr. D. 
João I que Deus tem em sua santa gloria. Se o 
conde de Óbidos tolerou o desaire sem desforço, 
muito seria que o braço real descesse a desafron- 
tal-o! Naturalmente o conde estará de volta para 
Portugal. Vossa Magestade lhe ouvirá as queixas ; 
e, se elle fôr o aggravado, justiça é que os aggresso- 
res sejam punidos, não por elle que os deixou im- 
punes na conjunctura do crime e do castigo; mas 
sim por Vossa Magestade a quem incumbe o jus 
absoluto de nomear governador aquelle que mere- 
cia sêl-o nos altos juízos de Vossa Magestade... 

— Mas...—atalhou o rei — os Mascarenhas 
queixam-se dos Césares. 

— E eu, real Senhor, não me queixo dos Mas- 
carenhas. Estive preso por suggestões maliciosas 
d'elles, e não sei se alguma hora lhes quiz mal. 
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Machinaram a morte de meu tio, e leal servidor 

de Vossa Magestade, D. Félix Pereira. Vossa Ma- 

gestade me é testemunha que eu não pedi vingan- 

ça. Perfidamente despenharam do agrado de Vossa 

Majestade meu primo D. José de Menezes: sete 

horrendos tratos deram áquelle liei vassallo do seu 

rei. Deus e Vossa Magestade sabem que eu ape- 

nas pedi que lhe dilatassem a hora do supplieio... 

— Foi assim, bispo: tem razão—concluiu o 

rei. (*) 

(*) Respeito aos sublevados contra o conde de Óbidos 
na índia, diz o conde da Ericeira: t Nomeou el-rei este anno 
(1655) por vice-rei da índia ao conde de Sarzedas... Che- 
gou a Goa... e para mostrar como era justo... prendeu a 
D. Braz de Castro e a todos os sequazes que haviam con- 
corrido na tyrannia do seu governo e prizão do conde de 
Óbidos, e os remetteu prczos a este reino, para que fossem 
sentenciados conforme as suas culpas mereciam, o que não 
succedeu em gravissimo prejuizo da conservação d'aquelle 
estado ■. Tomo 2.° liv. XII. 

Muito devia valer com o rei o patrocínio dos Césares 
para tão insólita impunidade ! 



III 

Continua a vingança dos Césares. 
Á excepção de Ceuta e Tangere, todas as pos- 

sessões portuguezas responderam heroicamente ao 
grito dos conjurados do l.°de dezembro de  1640. 

Na America, estava viso-reinando D. Jorge de 
Mascarenhas, marquez de Montalvão, mui próxi- 
mo parente do conde de Óbidos. 

Em princípios de fevereiro de 1641, lançou 
ferro na Bahia uma caravela portugueza, cujo mes- 
tre, impedindo o desembarque á marinhagem, foi 
em demanda do viso-rei, e entregou-lhe carta de D. 
João IV, na qual o monarcha requeria da lealdade 
e valor do marquez a prompta obediência dos es- 

tados do Brazil ao rei legitimo. 
A guarnição castelhana na Bahia era seiscen- 

tos infantes. 
O marquez de Montalvão mandou formar o 

terço de seu filho D. Fernando de Mascarenhas, na 
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praça do collegio dos padres da companhia, e o 
terço de João Mendes de Vasconcellos, no largo do 
paço. Convocou as mais notáveis pessoas, leu-lhes 
a carta de D. João de Bragança, e a cada um, ou- 
vido seu parecer, o foi recolhendo em sua casa. 

Depois, congregou-os todos, leu de novo a car- 
ta do rei, e mandou que dissesse cada qual em pu- 
blico o que em particular tinha dito. Firmes em 
suas primeiras deliberações, sahiram do paço, e con- 
clamaram rei D. João iv. Sublevou-se o povo lo- 
go; e a guarnição deu as armas sem resistência. 

Seguiu-se no Rio de Janeiro, governado por 
Salvador Correia de Sá, o mesmo levantamento 
pelo rei portuguez. 

Montalvão enviou a Lisboa seu filho D. Fer- 
nando com a boa nova, e com um largo escripto 
de sua lavra offerecido ao rei como regulador de 
bom governo. Como director de D. Fernando, em- 
barcou-se com elle o grande António Vieira. 

Aportou a duas léguas da Bahia, dias de- 
pois, uma caravela com o jesuita padre Francisco 
de Vilhena. Sahiuem terra o padre, mandou ao na- 
vio que se fizesse ao mar, e entrou furtivamente no 
collegio da cidade. 

Este padre levava de Portugal poderes para 
eleger governadores, caso o viso-rei não obedecesse 
á ordem de D. João rv. 

Fora causa d'esta desconfiança do rei passa- 
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rem-se de Lisboa para Castella dous filhos do mar- 
quez, D. Pedro e D. Jerónimo, feita a acclamação. 

O jesuita encontra o Brazil obediente, e o vi- 
so-rei dignamente procedido; sem embargo, cha- 
mou ao collegio os governadores indicados, inves- 
tiu-os do poder, e despediu o marquez, entregan- 
do-lhe acarta de el-rei. 

O marquez sahiu do paço, para entrarem os 
governadores. 

Abriram-lhe devassa, querendo forçosamente 
que existissem culpas, e relaçSes clandestinas com 
Espanha. 

O marquez, como quem busca o amparo dos 
mais poderosos, recolheu-se ao collegio dos jesuí- 
tas. Acceitaram-no como em prisão, com sentinella 
á vista. 

Dous fidalgos, particulares amigos de Mon- 
talvão, foram presos; e Luiz da Silva Telles e D. 
Sancho Manoel, que, em pleno dia, tinham assas- 
sinado um ajudante na praça do paço, foram sol- 
tos. Estranha equidade esta dos filhos de Santo 
Ignacio! 

Do cárcere do collegio foi o marquez transferi- 
do ao cárcere de uma caravela: para não faltar 
carcereiro severo, deram o commando da caravela 
a Luiz da Silva. 

Ao mesmo tempo, chegou á Bahia um navio de 
Castella. Renderam-no os portuguezes, e encontra- 
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ram cartas de Filippe IV, e cartas dos filhos do mar- 
quez para seu pai. O rei pedia-lhe que se manti- 
vesse pelo rei que o nomeara: os filhos recommen- 
davam-lhe que se não desviasse das ordens de Fi- 
lippe. 

Estes papeis foram mandados a D. João iv no 
navio em que levavam o marquez de Montalvão, 
desamparado de creados e da menor deferência. 

Para o affligirem, contaram-lhe a fuga dos 
filhos, e a prisão de sua mulher D. Francisca de 
Vilhena, no castello de Arrayolos, por ordem de 
el-rei. 

D. Fernando, o filho que tinha velejado com 
a boa nova, desembarcara em Peniche, depois de 
larga tormenta. Reconhecido pelo povo, como ir- 
mão dos fugitivos, custou muito ao conde de Atou- 
guia salvar-lhe a vida; e o padre António Vieira 
esteve em grandes aperturas. (*) Gravemente fe- 
rido na cabeça, o filho do marquez, refugiou-se em 
casa do conde, e ahi se deteve esperando a morosa 
cura do ferimento. 

D. João IV, em vista do honrado proceder de 

(*) O padre Vieira, n'um fragmento que o seu bio- 
grapho André de Barros publica (liv. 1." §. xxxv), diz: Aos 
28 (de abril) de 641 chegamos a Peniche, onde quizeram 
malar ao marchai. Aos 29 de 641 me quizeram malar, e me 
prenderam; e parti para Lisboa aos 30 de 641: cheguei a 
Lisboa e vi a Sua Magestade. 
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seu pai, mandou tirar dos ferros a marqueza de 
Montalvão. Esta senhora, causa da ruina de sua 
casa e descendentes, sendo portugueza, não pôde 
conformar-se jamais com a soberania dos Bragan- 
ças. D. Fernando foi nomeado logo coronel de um 
dos terços da corte. 

Deu fundo no Tejo a caravela em que o mar- 
quez comportara as dores e insultos de uma lon- 
ga viagem. Subiu ao tombadilho para vêr Lisboa, 
e descobriu n'uma lancha, que remava para o na- 
vio, a esposa e o filho. É levado á presença do rei, 
que o recebe com vehemente jubilo, e, ao mesmo 
tempo, magua das indiscretas duvidas da sua leal- 
dade. 

Nomeia-o do seu conselho, faz-lhe mercê de 
rendosas vedorias, e escuta o velho marquez como 
primaz nas consultas. 

No anno de 1642, quando se discutiu se el-rei 
devia passar ao Alemtejo á frente do seu exerci- 
to, sendo muitos os votos affirmativos, o parecer 
contrario do marquez de Montalvão sobrelevou a 
todos. 

Dous annos depois, a marqueza de Montalvão, 
sempre saudosa do jugo castelhano, causou a nova 
captura de seu marido. Cartas idas para os filhos, 
phrases significativas do seu desaffecto a D. João IV, 
esperanças na restauração do rei legitimo — que, 
ao geito de sua vontade, era Filippe— subtrahidas 
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de sua direcção, e examinadas pelo versátil e in- 
consequente rei, produziram o encarceramento do 
marquez, e a reclusão forçada da marqueza no re- 
colhimento das capuchas de Sacavém. 

Ao fim de alguns mezes, D. Jorge de Mas- 
carenhas é julgado innocente e restituide ás suas 

regalias e privilégios. 
Em 1645 foi o marquez nomeado mestre de 

campo general da corte junto á pessoa de el-rei. 
A vida intima devia de ser-lhe um continua- 

do supplicio. 
D. Francisca de Vilhena, espirito irrequie- 

to, planeando sempre conspirações contra o mo- 
narcha, e de continuo arguindo a ingratidão e sub- 
serviência do marido e do filho, era a flagellaçao 
incessante do pobre marquez. O rei, por amor do 
seu leal amigo, fechava ouvidos ás injurias do mar- 
quez e ás denuncias reiteradas que palacianos lhe 
segredavam, encarecendo o poderio da treslouca- 

da senhora. 
Em 1651, anno em que fr. Diogo Cezar re- 

colheu á pátria com a victoria alcançada sobre fr. 
Martinho de Lencastre, estava o marquez em sua 
casa, alquebrado de desgostos, vivendo os últimos 
dias da precoce decrepidez, n'uma quasi solidão. 
Seu filho Fernando tinha fallecido em 1649. D. 
Francisca de Vilhena, tão má esposa quanto indi- 
gna prima d'outra Vilhena, chamada Filippa, fu- 
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gira para Castella, a viver em companhia de seu 
filho, já promovido lá a bispo de Segóvia, sujeito 
de luzes superiores; porém, tão incarniçado inimi- 
go de Portugal que aos mesmos hespanhoes cau- 
sava espanto. (*) 

Fr. Diogo César escolheu esta victima para 
applacar os manes de seu tio D. Félix Pereira, assas- 
sinado em Bruxellas. Absteve-se de indagar quaes 
raladoras angustias devoravam o inoffensivo velho, 
cujo infortúnio, e innocencia nos crimes de sua mu- 
lher e filhos, deviam tornar inviolável e sagrado o 
seu azylo. O que fr. Diogo César viu foi que elle era 
um Mascarenhas, no goso de seus foros e títulos, 
rico, reverenciado, e ouvido por D. João rv. 

Communicou ao bispo-conde o seu pensamen- 

(*) Veja 'Obras de D. Francisco Alexandre Lobo». 
T. 2.», pag. 195. 

Nomeando os fidalgos, que, depois da acclamaçâo de 
D. João iv, passaram a Castella, o conde da Ericeira es- 
creve: «. . . D. Pedro de Mascarenhas, e D. Jeronymode 
Mascarenhas (um era veador, e outro deputado da meza 
da consciência) em quem durou o ódio ainda depois que 
conseguimos a paz, e viveu tão arraigado no seu peito con- 
tra a própria pátria, que os mesmos castelhanos que lhe 
pagaram com grandes lugares as finezas, que havia feito 
abominavam e desprezavam a sua contumácia: eram os dous 
filhos do marquez de Montalvão, que assistia por vice-rei 
do Brazil. . .» «Port. restaurado», livro m, t. l.°, pag. 
131, edic. in 4.° 
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to. Sebastião Cezar, como se visse no horisonte con- 
densar-se a névoa presagiadora de tormenta, quiz 
despersuadir o irmão da tentativa. Diogo, mais au- 
thorisado pelos annos e irascibilidade de génio, vol- 
tou as costas ao bispo, depois de lhe reprovar o 
animo impassivel ás injurias. 

No fim de outubro de 1651, sahiu do convento 
de Enxobregas um frade, com direcção clandesti- 
na a Castella. Parou em Madrid, no palácio de D. 
Pedro de Mascarenhas, bispo de Segóvia. Praticou 
largamente sobre coisas de Portugal com a marque- 
za de Montalvão, e acabou por descobrir-se affecto 
aos interesses de Hespanha, e adversário, bem que 
fraco e inerme, de D. João IV, impulsor das desor- 
dens e guerras em que o reino se dilacerava. Cho- 
rou a perdição das almas, arrancadas a ferro dos 
cadáveres mortos em batalha; perdidas, sim, por 
que tanto Urbano viu como Innocencio x, não re- 
conhecendo a legitimidade de D. João de Bragan- 
ça, tinham amaldiçoado as nossas bandeiras. O 
bispo de Segóvia, illustrado pelo theor do seu tem- 
po e das suas paixões, abundava no parecer do fra- 
de enxabi"egano, em quanto á maldição das ban- 
deiras, posto que as de Castella tivessem andado 
sovadas aos pés dos amaldiçoados do Santo Padre. 
D'este mesmo caso, até certo ponto desairoso para 
o poder papal, tirava o frade argumento favorá- 
vel ás suas doutrinas, dizendo que o demónio ba- 
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talhava pelos portuguezes, fazendo sua a causa dos 
impios e dos usurpadores. 

Depois, passou o frade a lastimar a cegueira de 
seu amo e senhor, o mui fidalgo e honrado marquez 
de Montalvão, a quem o espirito das trevas illa- 
queára nas suas redes. O compassivo carpidor da 
cegueira do marquez, pondo os olhos no céo, di- 
zia, em tom de illuminado, que o coração lhe presa- 
giava a volta do marquez á obediência do legitimo 
rei, eá pureza da fé romana, a qual não podia sub- 
sistir em nação, cujo monarcha perdera o caracter 
sacratíssimo de ungido do Senhor, logo que o vigá- 
rio de Christo lhe denegou a confirmação dos bispos. 

Em virtude d'estas e de outras calamidades, 
o fradinho de S. Francisco deixara a sua terra e o 
cubículo do seu convento, para ir comer o pão esmo- 
lado c pedir uma sepultura em terra de catholicos. 

A marqueza elegeu desde logo seu con- 
fessor este frade, e o bispo assegurou-lhe subsis- 
tência" segura, e um logar de definidor n'algum 
convento franciscano, como ao seu muito saber e 
singulares virtudes se devia. 

O confessor de D. Francisca de Vilhena repi- 
sava todos os dias no seu presagio de reduzir á obe- 
diência de Filippe o marquez. A confessada, cho- 
rando a falta de seu marido, dizia que a maior ale- 
gria que Deus podia dar-lhe era converter o mar- 
quez á honrada obediência do rei que tantas mercês 
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lhe fizera. Contava ella ao frade que muitas car- 
tas lhe tinha mandado n'este sentido, ás quaes o 
marquez respondia que não questionava direitos de 
reis d'este mundo, desde que todo, d'alma e cons- 
ciência, se voltara para o rei dos reis; e a convi- 
dava a ella, sua sempre querida esposa, a deixar- 
se de intender em pleitos de reis, para se dedicar 
opportunamente ás coisas divinas e eternas. 

Um dia, amanheceu o frade, dizia elle, esperta- 
do por um alegre sonho. Sonhara que voltava de 
Portugal com o marquez de Montalvão, e o via nos 
braços de Filippe IV, chorando lagrimas de contric- 
to, as quaes o rei lhe enchugava com a purpura real. 

Este jovialissimo sonho, segundo elle, fôra-lhe 
mandado do céo, como o sonho das vaccas e das 
videiras a Joseph do Egypto. Disse o frade que 
Deus o mandava a Portugal buscar o marquez. D. 
Francisca de Vilhena conformou-se com a inter- 
pretação, e o bispo entendeu que o conformar-se 
não lhe fazia mal nem bem. Pediu o enxabregano 
cartas da marqueza, dos filhos, e, se fosse possí- 
vel, de Filippe iv. 

Deram-lh'as, escriptas sem reserva, francas e 
despreoccupadas da menor suspeita. 

Entrou o frade em Portugal. Passou uma noite 
com frei Diogo César em Enxobregas. No dia se- 
guinte, partiram ambos para a corte, a pedirem 
audiência a D. João rv. 
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Frei Diogo fallou ao rei d'est'arte: 
— Aqui trago a Vossa Magestade este religio- 

so, que chegou de Castella, onde, contra as ordens 
de Vossa Magestade, passou a vêr um irmão frade 
que tem em Madrid. Venho pedir o perdão d'elle, 
em remuneração de algum serviço que possa fazer 
ao seu rei e senhor, apresentando um masso de car- 
tas de que é portador para o marquez de Montalvão. 

D. Joào iv deslacrou o masso, e leu as cartas. 
A da marqueza e dos filhos não o criminavam: 
eram queixumes da pervicacia d'elle em não reco- 
nhecer os benefícios recebidos do rei legitimo de 
Castella e Portugal.. A carta de Filippe alguma 
culpa inoulcava, porque dava a inferir que o mar- 
quez lhe tinha escripto em difFerentes epochas de- 
pois da restauração do reino. O neto de Carlos v la- 
mentava que tão hábil conselheiro faltasse com o 
seu aviso na corte, e na guerra. 

Os frades foram despedidos com agradecidas 
expressões. 

No dia seguinte, o marquez de Montalvão en- 
trava no coche de D. Rodrigo de Menezes, regedor 
das justiças, e apeava no Castello. Ahi lhe deram o 
cárcere d'onde sahira Sebastião César, tempos antes. 

Frei Diogo entendeu que os ossos de seu tio 
D. Félix Pereira deviam revolver-se de contenta- 
mento na sepultura. 



IV 

O marquez de Montalvão, quando o regedor 
da justiça, parente dos Césares, lhe perguntou se 
reconhecia a letra e carta de Filippe iv, respondeu 
que sim. 

Perguntado se tinha escripto alguma vez ao 
rei de Hespanha, respondeu que escrevera. 

Perguntado sobre o género de correspondên- 
cia que tivera com o usupador, disse que uma ou 
duas vezes, respondendo ás cartas de Filippe iv, o 
considerara apenas rei de Hespanha, e lhe pedira 
que nào inquietasse o espirito da marqueza, sua 
mulher, c o deixasse a elle fechar em paz a car- 
reira da trabalhosa vida. 

D. João IV quiz dar liberdade ao marquez; 
mas os Césares illaquearam-no em uma rede de in- 
trigas que o não deixava bracejar. 

Esforçava-se energicamente, a favor do mar- 
quez, D. João da Costa,  conde de Soure, conse- 
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lheiro da guerra, general da artilharia, mestre de 
campo general do Alemtejo. Contrapunha-se, po- 
rém, a mão do frade, recolhido em Enxobregas, 
manejando por entre a mytra do irmão bispo, e o 
bastão do outro irmão general. 

D. Jorge Mascarenhas marquez de Montalvão 
era muito parente do conde de Soure, porque seu 
avô D. João de Mascarenhas, o defensor de Diu, 
casara com D. Marianna de Castro da Costa, irmã 
da avó do conde de Soure. Os de mais parentes e 
amigos do marquez delegaram no poderoso braço 
de D. João da Costa a defeza do preso. 

Com intimo pesar de D. Rodrigo de Menezes, 
não havia quem testemunhasse contra o marquez, 
salvo o frade franciscano, portador das cartas. De- 
pôs elle que eram notórios em Castella os serviços 
que o Montalvão prestara aos Filippes, com secre- 
tos avisos, n'algumas batalhas malogradas das 
fronteiras do Alemtejo. Não bastava isto ao julga- 
mento do inconfidente. Frei Diogo cogitava. 

No fim de dezembro de 1651, o marquez adoe- 
ceu gravemente, ao terceiro mez de cárcere. Pediu 
os sacramentos, e fez testamento, simplesmente 
para pedir aos seus parentes e amigos que o en" 
terrassem como'pobre no convento dos eremitas de 
S. Paulo de Setúbal, e por sua morte não dobras- 
sem os sinos. No ultimo dia d'aquelle anno, el-rei 
deu ordem que transferissem o marquez para o seu 
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palácio até elle se restabelecer; mas no primeiro 
de janeiro, quando a ordem foi entregue ao gover- 
nador do castello, o preso tinha expirado nos bra- 
ços do conde de Soure e do seu confessor. 

Frei Diogo César antevira mal quando pro- 
metteu a Braz Garcia, na quinta de Santa Cruz, 
que o tio do conde de Óbidos morreria na mas- 
morra com horríveis paroxismos. O marquez pa- 
deceu e morreu serenamente, agradecendo ao Se- 
nhor o despenal-o das tristezas da sua velhice. 

Agora, é a vez da vingança dos Mascarenhas. 
Decorrido anno e meio, frei Diogo César vivia 

em Lisboa oom grandes créditos de pregador. Em 
1653 foi elle quem pregou o sermão da festa e de- 
saggravo do sacrílego desacato da igreja de Santa 
Engracia (*) 

No mesmo anno, pregou o sermão do Mandato, 
na Sé de Lisboa, e o da Bulia da Santa Cruzada. 
São os sermões que conheço impressos d'este varão 
apostólico, afora um de Nossa Senhora das Neves, 

(*) O desacato é de 1630. Por causa d'elle fora quei- 
mado vivo, amputadas primeiro as mãos, Simão Peres So- 
liz. Então foi iustituida uma irmandade de cem fidalgos, 
com o titulo de escravos do SS. Sacramento, os quaes to- 
dos os annos festejavam três dias commemorativos do suc- 
cesso. A festa era feita na capella real com a assistên- 
cia dos reis. Vej. frei Cláudio da Conceição «Gabinete 
histórico», tom. 3.°, pag. 210. 
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posthumamente publicado em 1673, e outro prega- 
do no Auto da fé, que se celebrou em a cidade de 
Évora em 28 de fevereiro de 1649. Este ultimo é 
o que frisa melhor ao caracter de frei Diogo. 

As glorias do púlpito e as distracçSes da cor- 
te algum tanto haviam dessedentado a sede 
vingança do frade. Os Mascarenhas, e especial- 
mente o conde de Soure e frei Martinho de Len- 
castre, viam-no rancorosamente na boa graça do 
rei, e passavam horas em combinações tendentes 
a precipital-o junctamente com Sebastião César. 

Muito ha que o leitor almeja o consolador 
encontro com frei Martinho do Rosário. 

Pôde ser que o imaginasse recolhido e mui re- 
formado na sua cela da Arrábida, com as rosetas 
dos cilícios nos rins, e o espirito em purificação 
dos atrozes crimes que lhe tinham grangeado mo- 
radia eterna nas trevas exteriores, onde diz Job 
que ha o estarrincar de dentes, na hypothese de 
que as almas, sahidas do corpo, recebem uma den- 
tição nova á porta do inferno. Do que eu não du- 

vido. 
Não, senhores. Frei Martinho do Rosário pade- 

cia uma anazarcadeodio. A serpente da raiva mor- 
dia-lhe os fígados quando elle, a experimentar, le- 
vantava a Deus aquella suja alma. As desventuras 
do irmão e as do primo marquez infernaram-no a 
ponto de o tornarem perigoso no seio da familia, que 
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já o não deixava sahir á rua sem ir acompanhado 
do tio monsenhor e dos tios cónegos. Os amigos e 
parentes do marquez de Montalvão, os inimigos con- 
jurados dos Césares davam-lhe pouquíssima im- 
portância, porque o tinham em rasoavel conta de 
parvo e incapaz de consultas graves. E', todavia, 
certo que o ódio lhe tinha espiritado o engenho e 
aberto válvulas desconhecidas da objurgatoria con- 
tra frei Diogo César. 

O conde de Soure, como dissemos, tractava 
com elle a miúdo, sobre o expediente mais seguro 
de derribar o manhoso Sebastião César de Mene- 
zes, e o truculento frade. 

Frei Martinho de Lencastre encarregou-se de 
pensar. Pensou quinze dias. Invocou as Eumeni- 
des, por não ser bastante sacrílego para invocar 
os santos da sua ordem. No termo de quinze dias, 
tirou a limpo das entranhas rancorosas uma ideia 
que foi acceite e para logo posta em execução. 

Frei Martinho conhecia um frade francisca- 
no, que tinha pertencido á província do Algarve, 
e fora súbdito do provincial Diogo César. Frei 
António de Andrade de Oliva se chamava o ho- 
mem. 

O provincial Cezar por vezes castigara aquel- 
le frade vicioso, urdidor de intrigas, e geralmente 
abominado na ordem, até que a fina 1 o remo- 
vera como incorrigível para um convento do ultra- 
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mar. Frei António, que, no tempo da lucta dos 
dous gigantes, alguns serviços de espionagem fize- 
ra ao commissario, julgou-se credor dos serviços 
de frei Martinho; e, como tal, do ultramar lhe pe- 
diu que emendasse a perversidade do provincial. 

Como se previsse que este homem lhe havia 
de ser necessário, o provincial da Arrábida con- 
seguiu sem custo a transferencia d'elle para Lisboa. 

E', pois, frei António de Andrade de Oliva a 
inspiração, a alma do plano de frei Martinho. 

D. João iv sonhava conspirações. Os castelha- 
nos, com o fito de lhe desordenar a cabeça, inven- 
tavam modos de o trazerem em desconfiança dos 
generaes, dos conselheiros, e dos seus mais afins 
por vínculos de sangue. Rodeavam-no espiões libe- 
ralmente pagos. Alguns faziam excursões á Hespa- 
nha, e vinham de lá com as provas acintemente for- 
jadas contra innocentes, que hoje eram presos e 
amanhã soltos com boas mercês. Outros apresen- 
tavam provas aceitáveis da perfídia d'alguns por- 
tuguezes, e eram expulsos, como indignos de mais 
credito que os primeiros. 

Conversando o rei com o conde de Soure acer- 
ca da infelicidade de ser rei sem a confiança de 
todos os vassallos, o conde sentiu que sua mages- 
tade não tivesse empregado como espiões em Cas- 
tella homens com a sufficiente esperteza e tacto para 
tão difficil mister. 

10 
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— Onde estão elles?—perguntou el-rei. 
— Se Vossa Magestade me permitte, um lhe 

apresentarei amanhã. 
—Quem é? — acudiu D. João IV. 
— Um nome obscuro. E' frade... 
— Oh!., frades!..—atalhou o rei—Se não fosse 

aquelle frade de Enxobrcgas, o marquez de Mon- 
talvão... aquelle pobre marquez... 

— Meu desgraçado primo... — balbuciou o 
conde. 

—Não morreria no castello; e, a meu ver, in- 
nocente... 

— Innocentissimo, senhor! 
— Pois ahi tem , conde!.. Como hei-de eu 

fiar-me... 
— O frade que eu hei-de apresentar a Vossa 

Magestade é um homem aproveitável, e a occasião 
urge, porque eu ouço o rumor d'um volcão debai- 
xo do throno. 

—Pois quê ?!— exclamou  o  rei alvoroçado. 
—Não receie Vossa Magestade. Alguns homens 

de 1640 vivem: os que morreram deixaram filhos. 
— Os de 1640, conde!., que homensaquelles! 

D. João da Costa era então... 
— O que o conde de Soure é hoje!—disse D. 

João da Costa, beijando-lhe a mão. 
O rei, com os olhos turvos de lagrimas, con- 

tinuou: 
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— Que é de João Rodrigues de Sá ? Com 
que ternura eu vejo ainda o ancião D. Miguel d'Al- 
meida que mandou calar o arcebispo? D. Carlos de 
Noronha que mostrou á duqueza a janella, por on- 
de ella ia sahir, é morto! D. António Tello que des- 
fechou sobre Miguel de Vasconcellos, onde está? O 
conde, eu não sei onde estão tantos valentes! Que 
dias... que dias tão cheios, tão gloriosos aquelles!... 
Como era grande c sublime ser então rei de Por- 
tugal! como eu me sentia feliz entre as vossas es- 
padas e a beca do meu João Pinto Ribeiro!.. E 
hoje!., que desconsolação, que receios, que sangue 
perdido, que extemporânea velhice!.. Tenho cin- 
coenta annos, e gemo sob o gravame da vida... A 
minha morte está perto! Espero-a sem saudades!., 
saudades!., ai! tenho-as d'aquelles dias de 1640!.. 
Que me não deixem este restante de vida para re- 
cordal-osempaz!.. Sempre guerras, sempre perfí- 
dias !.. Guerra com Castella, guerra com a Hol- 
landa, guerra com Roma, guerra com os meus pró- 
prios conterrâneos, a quem eu, a preço da coroa, 
a preço do seu resgate, me sacrifiquei com minha mu- 
lher e meus filhos! Eu... que tão felizgosava, como 
esposo e pai, entre as minhas arvores de Villa Vi- 
çosa... 

— Vossa Magestade afflige-se, e aggrava os 
seus padecimentos—interrompeu o conde —A di- 
vina Providencia ha-de permittir que Vossa Ma- 
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gestade gose ainda annos de paz, anniquilados os 
inimigos interiores que  lh'a perturbam... 

—Quem são elles?—acudiu o rei. 
— Se os eu conhecesse, senhor, não ousaria 

nomeal-os sem as provas na mão. Provas é que eu 
espero apresentar a Vossa Magestade; e, para ha- 
vei-as seguras e solidas, é que eu desejo apresen- 
tar a el-rei, meu senhor... 

— O frade ? Para que é apresentar-m'o? Dis- 
penso conhecel-o. Tome o conde a seu cargo ou- 
vil-o e dirigil-o, se fôr necessário. Não tenho já 
tempo nem paciência para o despacho. Estas dores 
da bexiga são intoleráveis. Amanhã vou eu passar 
o meu dia costumado á tapada da Alcântara. Alli 
estou bem, porque estou sosinho. Vejo lá uma som- 
bra da felicidade com que me creei nos bosques da 
minha villa. Respiro melhor, abre-se-me o appetite, 
e parece que o sangue se me aligeira nas veias. Isto 
aqui é um peso, uma modorra que me tolhe cor- 
po e alma!.. Está decidido em quanto ao homem. 
Que vá onde intender o conde que elle deve ir. 
Não sei por que; mas não queria morrer sem ter 
conhecido de fundamento e com certeza os meus ini- 
migos. Desconfio que me rodeiam, que me beijam 
a moã todos os dias , e me deixam n'ella a espu- 
ma do rancor que lhes ferve no peito... 

— De certo!..—atalhou o conde acenando gra- 
vemente com a cabeça. 
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— Conhece-os o conde?—disse com vehemen- 
cia o rei. 

— Já tive a honra de dizer a Vossa Magesta- 
de que, ainda conhecendo-os, os não accusaria sem 
provas. 

Mas suspeitas encaminham ás provas. Diga 
quem são, conde? 

O general abaixou a cabeça, como quem sup- 
plicava ao rei que o nào obrigasse. 

—Está bom, está bom! — tornou D. João IV— 
Esperemos as provas, não já para castigos... Deus 
sabe que eu tenho hoje horror ao sangue vertido 
ha quatorze annos. Aquella morte de Francisco 
de Lucena foi uma injustiça. Tinha crimes; não 
eram, porém, os que lhe assacaram e nào prova- 
ram. No meio dos ingratos, que eu levantei para 
se elles derribarem sobre mim, Francisco do Lu- 
cena era um honrado ministro. 

— Os peores vivem—murmurou o conde. 
— Vivem?...—disse o reiplacidamente—Pois 

que vivam; e, se me perseguem, Deus me rece- 
ba a vida funesta d'elles em desconto das execu- 
ções que eu deixei fazer com demasiada severidade 
e nenhuma misericórdia!.. 



Trinta dias divagou por fora do seu convento 
frei António de Andrade de Oliva. O maior espa- 
ço deste período passou-o em casa do bispo de Se- 
góvia, onde se apresentou com recommendação do 
conde de Soure, e instrucções engenhosas ao in- 
tento da perdição dos Cezares, pensadas, escriptas 
e emendadas por frei Martinho do Rozario. 

Consoante as diligencias do franciscano em 
Madrid, irá o leitor ajuizando.da habilidade pérfi- 
da que o ódio engendrou na aliás penhascosa cabe- 
ça do provincial da Arrábida. 

Recommendado pelo bispo, filho do defunto 
marquez de Montalvão, frei António de Andrade 
pediu secreta audiência a Filippe IV. O rei acolhia 
prompta e benignamente os espiões de Portugal. 

Disse frei António que longo tempo, vivera 
como súbdito e amigo particular de frei Diogo Ce- 
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zar, padre da ordem e mui venerável provincial dos 
Algarves. 

Que, desde o aziago dia da acclamação do du- 
que de Bragança, em practicas mui intimas com 
frei Diogo e com seu irmão bispo de Coimbra, co- 
nhecera quanto os successos gloriosos dos usurpa- 
dores conjurados lhes mortificavam o animo. 

Que frei Diogo cogitava em passar-se a Hes- 
panha com seu irmão Sebastião Cezar de Menezes, 
quando a nomeação de frei Martinho de Lencastre 
em commÍ8sario geral o irritou, em virtude d'odios 
pessoaes e antigos; pelo que, nào pôde levar por 
diante o seu desígnio. 

Que largos annos correram na contenda, en- 
tre os dous fidalgos, de maneira que em 1651 so- 
mente frei Diogo podéra desembaraçar-se para cui- 
dar em servir o legitimo rei D. Filippe IV; que, 
porém, temeroso de denunciar-se, e pôr sua vida 
e a dos seus em grave risco, ia differindo de dia 
para dia a passagem a Hespanha. 

Todavia, ajuntou o frade, tanto o bispo eleito 
de Coimbra como frei Diogo Cezar de Menezes re- 
ceiam ter desagradado grandemente a Vossa Ma- 
gestade, sendo causa deste desagrado o muito que 
molestaram o eminentíssimo cardeal D. Affonso de 
la Cueva com o triumpho obtido em Roma, posto 
que o geral, hespanhol de nação, fosse a causa 
8ummaria do maior desgosto do eminentíssimo car- 
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deal. Pôde ser, e até creio poder asseverar a 
Vossa Magestade que este já dito receio é o impe- 
dimento á manifestação publica dos affectos de Se- 
bastião e Diogo Cezar á causa de Hespanha. Bas- 
tas vezes tenho eu querido, fiado e convencido da 
generosidade de Vossa Magestade, dissuadir os 
meus amigos deste receio; mas não basto eu; é ne- 
cessário que Vossa Magestade por si ou por algum 
de seus ministros os despersuada e anime. D. Se- 
bat ião Cezar de Menezes é um dos homens mais gra- 
duados de Portugal, já no saber, já no sangue, já 
na jerarchia ecclesiastica. D. João de Bragança 
consulta-o, attende-o, reverenceia-o, e perderá um 
grande esteio, se lhe faltar o conselho do bispo- 
conde. Por que eu devo dizer a Vossa Magestade 
que Sebastião Cezar, de apontado que é na honra, 
com quanto ame Vossa Magestade, tem sido leal 
conselheiro de D. João, talvez na hypothese de que 
os serviços politicos, feitos a Castella clandestina- 
mente, lhe seriam menospresados. Em quanto a frei 
Diogo Cezar, grande nomeada ganhou elle em Roma 
e França, com a eloquência dos seus discursos e 
energia de suas acções na arena pontifícia, alli á 
face dos cardeaes pela maior parte inclinados á cau- 
sa do snr. cardeal de la Cueva. Um homem deste 
porte não seria de mais nem o somenos distincto 
entre os grandes e doutíssimos políticos que cer- 
cam e lustram o throno de Vossa Magestade. 
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— Assim é— disse Filippe IV —; mas o bispo 
de Coimbra e frei Diogo, se querem servir-me, 
melhor o podem fazer em Portugal que em Cas- 
tella. 

— Lembra Vossa Magestade judiciosamente 
— obtemperou frei António d'01iva— O ponto está 
n'um certo excesso de escrúpulo que pondera no 
animo dos Césares. Da vinda para Castella, seguir- 
se-ia, por ventura, a passagem de muitíssimos e 
poderosos parentes d'elles que os escutam como a 
oráculos; todavia, não ouso atalhar com argumen- 
tos o alvitre de Vossa Magestade. Prestem elles os 
grandiosos serviços que podem prestar; e mais cedo 
se concluirá a guerra, e o braço de Vossa Mages- 
tade estenderá a sua benção misericordiosa sobre o 
meu desgraçado paiz que nada em sangue. Agora 
ouso perguntar a Vossa Magestade se ultrapassarei 
os termos devidos á real generosidade com que 
el-rei nosso senhor me escuta pedindo a Vossa Ma- 
gestade duas lettras que dessipem os receios dos 
Césares : causa principal que me traz a Madrid, e 
tão mysteriosa que nem ainda ao próprio illustris- 
simo bispo de Segóvia, tão de coração devotado a 
Vossa Magestade, a communiquei. 

—Não duvido escrever a Sebastião César, nem 
a frei Diogo— condescendeu facilmente Filippe iv 
— Quando ides ? 

— Recebo as ordens de Vossa Magestade. 
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— A'manhã procurai o bispo, que merece toda 
a minha confiança. Elle vos dará uma carta. 

Pontualmente no dia immediato, frei António 
d'01iva recebeu a carta, e fez-se na volta de Portu- 
gal, cuja passagem ninguém lhe impediu, graças 
ao salvo-conducto assignado pelo ministro compe- 
tente de D. João iv. 

Frei Martinho de Lencastre e o conde de Oli- 
dos abraçaram o frade, chegado de Hespanha, com 
tal vehemencia de jubilo, que o infame, apertado 
entre os braços d'elles, cuidou que estava já expian- 
do a patifaria. Chamou-se á pressa o conde de Sou- 
re, entregaram-lhe a carta, e referiram-lhe o dia- 
logo do rei de Castella com frei António de An- 
drade Oliva. 

O conde foi ao paço da Ribeira, e encontrou 
D. João IV estorcendo-se com a dôr de pedra, que 
anno e meio depois o levou desta vida. 

—Máoccasião, disse o conde, de intender com 
Vossa Magestade em negócios tristes, hediondos, 
horrendos! 

— Pois quê ?! falle, conde, que uma desgraça 
destroe a outra, uma dôr da alma affroixa a do cor- 
po. Que temos? traições? 

— TraiçSes, senhor!.. 
— Esperava isso... Quem são os ingratos? 
O conde offereceu a carta a el-rei. Não trazia 
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direcção o primeiro envoltório. O sinete das armas 
era do marquez de Montalvão. 

— Conheço este escudo. E a mitra? 
— E' a do bispo de Segóvia; mas verá Vossa 

Magestade que não é elle quem escreve a carta. 
D. João deslacrou o primeiro envolucro, e leu o 

subscripto incluso: A D. Sebastião César de Me- 
nezes. 

— Olé!.. — exclamou o rei — Também este!... 
Rasgou a pedaços o envoltório, e leu mental- 

mente. 
Na volta da primeira pagina, proferiu a meia 

voz, lendo: Estou informado da boa vontade com 
que quereis servir-me. O vosso enviado m'o fez crer, 
e eu não duvido, porque sois honrado e temeis Deus. 
Não vos tolham os braços os desserviços passados, 
que os meus abertos estão para vós, como para to- 
dos os portuguezes, ovelhas tresmalhadas que vol- 
tam ao redil do bom pastor. Sabeis melhor que eu 
o que vos cumpre fazer. Desde já vos lembro que so- 
liciteis, quanto em vós couber, a confirmação dos 
bispos de Portugal e possessões, pelo Pontífice. Te- 
nho sido pessimamente servido dos meus ministros 
n'esta espécie. Se os arcebispos e bispos portugue- 
zes que orçam por vinte, estivessem no goso de suas 
rendas, Portugal não teria tantos recursos com que 
sustentar a guerra. Mal avisado andei quando ro- 
guei ao Santo Padre que não reconhecesse o usur- 
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pador: prejudiquei vivamente os interesses de Cas- 

tella. D. João de Bragança sustenta-se com as ren- 

das das mytras e com os bens confiscados aos portu- 

guezes fugidos para junto do seu legitimo sobera- 

no. (*) Agora, tenho querido remediar o mal, e vou 

tarde. Roma quer negociar comrnigo e com o de Bra- 

gança. Os meus embaixadores não tem feito senão 

necedadespara conciliarem, dizem elles, o procedi- 

mento presente com o passado. Ajudae-me agora vós 

a emendar a mão. Se conseguísseis ser o enviado a 

Roma, certo estou que muito ganharíeis... 

—Ha-de ir a Roma, nào tem duvida... —in- 

terrompeu D. Joào com gargalhada secca; e pro- 

seguiu lendo em tom menos intelligivel. 

{*) Abundava nas ideias do rei de Castella o padre 
António Vieira. Fallando dos fidalgos portuguezes, idos 
para o Filippe, diz: «Levaram o que nos nào faz falta, 
porque se levaram; e deixaram o que nos ajuda a defen- 
der, porque nos deixaram as suas rendas. A Portugal dei- 
xaram os despojos das suas casas, aos vindouros a memo- 
ria da sua infedihdade, e ao mundo o pregão de sua co- 
vardia. • 

E, respeito aos bispos não confirmados, acrescenta : 
«Nada mais venturosamente lhe suecederam a Castella as 
industrias estrangeiras que as domesticas ; todas desar- 
mou em armas contra si mesma. Em Roma impediu o pro- 
vimento das mytras, mas os bagos se converteram em lan- 
ças, e o que haviam de comer os pastores das ovelhas, co- 
mem os que as defendem dos lobos.» «Historia do futuro», 
pag. 98, e 99. 
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Abriu depois uma breve carta a frei Diogo, 
menos expansiva e explicativa, convidando-o a coo- 
perar com o irmão no alcance de certo serviço, de- 
signado na carta a Sebastião César. E termi- 
nava: 

Assas desejo ver-vos ainda geral de vossa or- 
dem, porque sei quanto o vosso muito saber e vir- 
tudes hão-de contribuir para erguel-a da degenera- 
ção em que está. 

—Ha-de ser geral da ordem, pois não hade ser? 
—tornou D. João com outra cascalhada de riso ner- 
voso. E voltando-se ao conde disse-lhe: 

—Chame-me o regedor da justiça. 
— Bem sabe Vossa Magestade — reflectiu o 

conde de Soure — que D. Rodrigo de Menezes é 
primo de Sebastião César. 

— Que me faz isso amim? Chame-o. Espere... 
mande também chamar Sebastião César. 

D. Rodrigo de Menezes entrou á presença do rei. 
— Olhe que ha-de prender —disse D. João IV 

— n'um dos aposentos interiores do paço o bispo 
Sebastião César. 

D. Rodrigo de Menezes balbuciou : 
— Peço a Vossa Magestade que me escuse, em 

attenção ao parentesco, appellido e amisade... 
— Escuse-me de observações o regedor da 

justiça. Não mas fez para prender o marquez de 
Montalvão... Eu vou sahir d'este aposento. Sebas- 



118 LUCTA   DE   GIGANTES 

tião César ha-de entrar aqui. Não quero vel-o. Pren- 
da-o, e encerre-o na casa do Forte. Tenho orde- 
nado : venha immediatamente receber novas or- 
dens. 

Sahiu el-rei, quando já se ouviam os passos do 
bispo. 

D. Rodrigo, que seis mezes antes prendera o 
marquez de Montalvão com tão entranhado jubilo, 
abraçou-se a chorar em Sebastião César. 

— Que é isso? — perguntou o bispo — el-rei 
está doente? 

— Não... 
— Porque choras, primo Rodrigo ? 
— Porque dera a minha vida para não ser n'es- 

ta hora quem sou. 
— Explica-te... que queres dizer? 
— Recebi ordem de prender-te... 
— E porque me prendem ? Quem t'o or- 

dena? 
— El-rei. 
— Quero fallar-lhe. 
— Já me disse que não queria mais ver-te. 
— Nem ouvir-me? Eu estou innocente, Ro- 

drigo ! 

— Sei-o... de mais o sei, Sebastião César. 
— E hade sabel-o el-rei. 
— Tu provarás a tua innocencia perante os 

juizes. 
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— Aqui anda infâmia do conde de Soure. Que- 
ro que el-rei saiba que sou calumniado! 

Ouviu-se uma cascalhada d'aquelle riso de D. 
João rv. 

— Vem , Sebastião — disse brandamente D. 
Rodrigo. 

— E para onde ? 
— Para a casa do Forte... é a ordem de Sua 

Magestade. 
— Vamos. Vai commigo a providencia dos que 

não delinquiram. 
No transito para o cárcere, perguntava Sebas- 

tião César ao primo : 
— Quem te chamou para ires ao paço? 
— O conde de Soure. 
— Então estou perdido, que isto é guerra dos 

Mascarenhas... 
— Não estás. Espera, e não temas. 
Encerrado o bispo na casa do Forte, voltou 

D. Rodrigo a receber ordens. 
D. João IV fez-lhe saber pelo seu camareiro-mór 

que fosse a Enxobregas prender frei Diogo César 
de Menezes, e o conduzisse também á casa do 
Forte. 

Estava o frade entretido a ver içar a ogiva 
de uma renovada janella da egreja de Enxobre- 
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gas, (*) quando D. Rodrigo o chamou de parte, e 

o fez entrar no seu coche. Então lhe disse para on- 

de o levava. Frei Diogo, mais endurecido por tra- 

balhos, ou mais inflexível de alma, disse placida- 
mente: 

— Isto não ha-de ser nada. 

(*) «Frei Diogo César, como esquecido da sua religio- 
sa profissão, com animo de cavalheiro, que era, pelo illustre 
do sangue, aperfeiçoou o claustro grande, e em muita parte 
os edifícios do convento eegreja, não reparando em gastos; 
porque o seu respeito serviu de grande estimulo á caridade 
dos fieis.» Frei Jerónimo de Belém, «Chronica seraphica»» 
tom. II, pag. 148 e seg. 



VI 

Muitas das melhores espadas que sustentavam 
a guerra nas fronteiras quizeram embainhar-se assim 
que soou a noticia do encarceramento dos Césares. 
Outras das não somenos se apontaram aos peitos 
d'aquella poderosa família, apregoando que os Cé- 
sares eram traidores. 

Sem embargo dos incitamentos dos Mascare- 
nhas, nenhum proeesso foi instaurado contra o bis- 
po e seu irmão. Na mente do muito prudente ou mui- 
to extenuado rei estava deixal-os morrer no cár- 
cere como morreram o arcebispo Mattos e Noronha, 
criminoso, e o marquez de Montalvão, innocente. 

Com sobeja rasão se espanta o incógnito au- 
thor da «Anticatastrophe», quando, a respeito da 
impunidade do irmão de frei Diogo César, se ex- 
prime assim: 

«... Sebastião César de Menezes, homem que 
sabia portar-se nas felicidades com modéstia, e nas 

11 
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adversidades cora paciência; de sorte que quando 
se via favorecido da fortuna, vivia com maior cui- 
dado, prevenindo-se para os giros que ella costuma 
dar. Duas occasiões teve para provas d'esta ver- 
dade; pois, imagiiiando-o todos sujeito ao suppli- 
cio publico, o viram no mais alto do valimento, e 
isto com bastante admiração, porque conheciam o 
rigor com que o duque de Bragança, que se tinha 
acclamado rei, castigava a mais leve suspeita con- 
tra a lealdade, que se lhe devia ter, misturando tal- 
vez os culpados com os innocentes, por conservar-se 
no que a muitos parecia tyrannia. Foi este cavalhei- 
ro duas vezes preso no seu tempo, por inconfiden- 
te, com maiores provas do que muitos que padece- 
ram a violência do eutello ás mãos do verdugo, e 
não só se livrou, mas sahiupremiado e bem visto, 
assim do rei como de todos.D (*) 

N'estas ultimas linhas, o escriptor claudicou 
na verdade histórica. Sebastião César de Menezes, 
desta feita, se o verdugo lhe não cortou o pescoço, 
também o governador da casa do forte lhe não 
abriu os ferrolhos. A família dos Césares e Mene- 
zes salvaram-no do cepo dos Armamares e Cami- 
nhas; mas, durante a vida de D. João iv, não con- 
seguiu que elles recebessem a luz senão coada pelas 
rochas do calabouço. 

(*) T. 1. 
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O bispo conde, entretanto, áquella luz eco- 
nómica do dia e á lâmpada da noute, escreveu, no 
praso de anno e meio, um magnifico livro intitu- 
lado Sugilatio ingratitudinis, como quem diz: 
«Ferrete de ingratidão», que mais tarde publicou e 
dedicou a Affonso vi. Neste livro, ha máximas que 
lhe deviam ser de grande alivio n'aquella situação. 
Taes como: 

As armas da paciência tudo vencem. (1) 
Infermidades e amarguras encerram grandes 

beneficios. (2) 

Quem mais soffre mais se assemelha a Chris- 
to. (3) 

A respeito da ingratidão dos reis, ha no livro 
axiomas, que denotam claramente o peito a que elle 
apontava as flechas: 

Aingratidão dos príncipes e mal sem cura. (4) 
A ingratidão dos príncipes tornou infiéis dez 

tribus de Israel, (5) 
Não ha ahi manter-se o sceptro sem fideli- 

dade. (6) 

(1) Patientice arma expugnant omnia. Cap. m. 
(2) Multa bona continent moléstia ac labores. Id. 
(3) Qui plus patitur, plus assimilatur Christo. Id. 
(4) Ingratitudo principum  immedicabile  malvm   est. 

Cap. xi. 

(5) Ingratitudo principum decem tribuvm omnes reddi- 
dit infideles. Id. 

(6) Sine fidelitate non conservatur sceptrum. Id. 
* 
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O tyranno ambicioso « o maior tyranno. (*) 

Diogo César, provavelmente, collaborou com 

o bispo n'aquelle explendido e terso latim do livro 

do irmão, se é que não passou seu tempo delinean- 

do traças de vinganças, e dulcifieando assim com 

ellas o travor d'aquelle cálix, que elle promettia 

emborcar na garganta do conde de Soure. De frei 

Martinho vagamente se lembrava o frade vingati- 

vo. Presumo que elle o tinha em conta de nada 

para receber em cheio peito a punhalada do ódio 

d'um César. 

Ora, o conde de Soure algumas vezes vol- 

tou do Alemtejo, onde governava as armas, para 

sondar o animo do rei em quanto ao supplicio dos 

criminosos de lesa-magestade; mas acontecia que 

(*) Cvpidtis inter omnes maximvs lyranrmsest. Cap. xi. 
Esta ultima máxima fere directamente D. João iv, por- 

que, ao parecer de muitos, aquelle rei foi alcunhado de es- 
poliador do estado em proveito seu particular. Jil nos pa- 
roxismos, depois de tomar o viatico, dizia elle na presen- 
ça dos conselheiros de estado, presidentes doa tribunaes e 
mais ministros: «Deus me fez mercê de me dar animo para 
perdoar uma offensa, que recebi de alguns de meus vas- 
ballos, que suppozeram que eu, para acrescentar thesou- 
ros, divertira os cabedaes da coroa. Isto procedeu da eco- 
nomia com que sempre ajustei as despezas com a receita; 
e a morte, que costuma descobrir os segredos da vida, fa- 
rá manifesta a certeza d'isto.» POBT. REST. do conde da Eri- 
ceira—tom. 2.°, pag. 522, edic. 4.° 
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Pedro César de Menezes, general de cavallaria, 
ao tempo que o conde vinha a Lisboa, escrevia elle 
ao rei, noticiando-lhe uma victoria, e rogando-lhe 
não consentisse que seus leaes irmàos fossem esma" 
gados pela calumnia de inexoráveis inimigos. 

D. João IV, indeciso entre as duas potencias, 
e a numerosa e irrequieta comitiva de cada uma, 
presistia no intento de deixar morrer os criminosos 
sem processo, galardoando assim os serviços dos fi- 
lhos do heróico general Vasco Fernandes Ccsar. 

Os empenhados na liberdade dos prezos tive- 
ram traças de empenhar a favor d'elles a rainha D. 
Luiza de Gusmão, que desde Villa Viçosa se affei- 
çoára a Sebastião César, e muito grata lhe era pelos 
generosos sentimentos e sciencia de reinar que in- 
sinuara no animo do seu querido e defunto filho D. 
Theodosio. Solicitava ella inergicamente de seu ma- 
rido o perdão, senão a justiça dos presos. D. João iv 
lia-lhe as cartas de Filippe de Castella, e a rainha 
destramava com subtil dialéctica de senhora a intri- 
ga dos inimigos do bispo, de qualquer modo urdida. 

Quando as instancias de D. Luiza redobra- 
vam, adoeceu mortalmente D. João iv. Durante 
os quatorze dias da enfermidade, commungou duas 
vezes, reconciliou-se muitas outras com os theolo- 
gos, deu perdão a vários presos, amistou fidalgos 
entre si inimigos, á conta do celebrado jogo da péla 
em que fora assassinado D. Luiz de Portugal, con- 
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de de Vimioso: fez, emfim, muitas obras e práticas 
misericordiosas; mas não perdoou a Sebastião Cé- 
sar de Menezes nem a frei Diogo. 

Morreu o rei em 6 de dezembro de 1656. Re- 
ceberam os presos a nova, quando frei Diogo Cé- 
sar acabava de receber outra que lhe algum tanto 
desfalcou o prazer d'aquella: o seu amigo da mo- 
cidade Braz Garcia de Mascarenhas tinha morrido 
oito dias antes, recommendando na hora final a seus 
sobrinhos que da sua parte dissessem a frei Diogo que 
elle o ia esperar no reino da paz e da justiça eternas. 

Frei Diogo não pensou muito tempo n'este reino 
de paz e justiça eternas onde o esperava o seu amigo. 
O que elle queria, como falcão faminto, era que lhe 
abrissem a gaiola e lhe dessem trela por esses ares 
fora. 

E, de feito, a rainha, regente na menoridade 
de Afibnso vi, para ser coherente com as instancias 
feitas ao marido, mandou soltar os Césares. Sahi- 
ram-lhe com embargos o conde de Soure, a quem 
D. João nos seus últimos dias tractára como a pri- 
vado seu muito querido. D. Luiza, para não cor- 
tar a direito, por linhas tortas vingou o intento, 
mandando soltar os presos, sobre a confiança de fieis 
carcereiros, diz um historiador. (*) 

Aqui, n'este dar liberdade «sobre confiança de 

(*)' POKT. RKST. tom. 4 pag. 68. 
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fieis carcereiros», é a chamada «razão de estado» 
que obriga a rainha a zombar dos seus ministros, 
e especialmente dos amigos do conde de Soure, que 
estava governando as armas no Alemtejo. 

Sebastião César e frei Diogo assentaram o seu 
observatório de vingança na sua casa de Alcântara; 
d'alli observaram as mudanças atmosphericas; e, 
por meio dos sortilégios ministrados pelo demónio do 
ódio, formaram as tempestades a que vamos assistir. 

O conde de Penaguião, alcaide-mór do Porto, 
João Rodrigues de Sá, tinha sido, desde a mocida- 
de, amigo certo do bispo Sebastião César, na boa 
e má fortuna. Ou por motivos pessoaes, ou por 
affeição especial aos Césares, o conde de Penaguião, 
camareiro-mór de el-rei D. João iv, malquistára-se 
com o de Soure, e tão abertamente o hostilisára 
n'umas questões de preeminência, que o rei de- 
cretou o alheamento do voto do Penaguião em ne- 
gócios tocantes ao de Soure. 

Sebastião César, do alto da sua sagacidade e es- 
tremada intelligencia, dominou o camareiro-mór, e 
afervorou-o no ódio ao antigo emulo, medindo ás po- 
legadas os efieitos da inimisade entre as duas po- 
tencias. 

Assim que D. João IV expirou, Filippe iv con- 
siderou removido o maior estorvo á conquista de 
Portugal. 

D. Luiz de Haro, o valido que succedera ao 
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conde-duque de Olivares, tomou á sua conta o com- 
inando geral da invasão, promettendo seguir a tri- 
lha de conquista usada por Filippe li. Annunciou-se 
o rompimento na primavera seguinte, e logo dous 
mil cavallos surgiram ameaçadores nas fronteiras 
do Alemtejo. 

O conde de Soure pediu por cai-ta providen- 
cias promptas á rainha, planeando construcções de 
baluartes para defeza de Lisboa, esquadras para 
defeza da barra, remontas de cavalleria e grandes 
levas de infantes para o Alemtejo, mantimentos, 
munições, carruagens e dinheiro. 

Consultou a rainha o conselho de guerra; fo- 
ram approvados na summa os alvitres do conde, 
e sem demora executados alguns, salvo os que en- 
tendiam com a fortificação de Lisboa, e dispêndio da 
armada, por se considerar desnecessária para reba- 
ter forças que ameaçavam o Alemtejo. O conde de 
Soure foi a Lisboa para desimpedir a inteira execu- 
ção do seu plano. Com a sua chegada, eriçaram-se- 
lhe em volta as contrariedades, as opposiçòes do 
conselho de guerra, a frouxeza dos ministros, e o ar 
displicente da rainha. Era Sebastião César que em- 
purrava o camareiro-mór; era o camareiro-mór que 
empurrava o bispo eleito do Japão André Fernan- 
des, inimigo também do conde de Soure (*); era 
o bispo André que movia a rainha, sua serva, a de- 

(*) Vej. POKT. RTST. tom. 3.° pag. 17. 
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clarar que o camareiro-mór, na qualidade de con- 
selheiro de estado e guerra, tivesse voto em negó- 

cios tocantes ao conde de Soure. 
O conde viu a mão que lhe despedia o tiro. 

Curou a ferida com o bálsamo da paciência. Dissi- 
mulou, abafando a ira. Humildemente fez algumas 
reflexões á rainha sobre os funestos effeitos de ter 
elle em juiz de suas acções um homem que fazia 
profissão de ser seu inimigo. Conseguiu que a rai- 
nha mandasse a conselho de estado o decreto. A 
votação decidiu a favor do conde de Soure; mas a 
rainha, submissa ao bispo André, decidiu pelo ca- 

mareiro-mór. 
Os Césares esperavam que o conde offendido 

depozesse o bastão, e se retirasse da corte e dos 
negocios,para ermo desamparado de prestigio e ami- 
gos, onde a vingança mais facilmente o apresasse. 

Não suecedeu assim. O conde permaneceu no seu 
■ posto,sopesando o despeito, ou preterindo a desforra. 

Os inimigos não se teriam incommodado para 
tâo pouco.  Frei Diogo César, o orador das assem- 
blêas secretas dos maquinadores, não cessava de es- 
picaçal-os com as ferroadas da sua eloquência. Ao 
camareiro-mór lembrava as offensas recebidas do 
conde; ao bispo Sebastião César as tristezas de seis- 
centos dias e seiscentas noutes de casa forte. Quan- 
do o frade trovejava, as faiscas do ódio fuzilavam 

dos olhos dos ouvintes. 



vn 

Alguns dias depois, por volta das nove ho- 
ras da noute, sahia o conde de Soure do paço, no 
seu coche, com um creado á estribeira. Ao atra- 
vessar no largo da Cordoaria, no bairro-alto, in- 
clinou-se á portinhola, dando ao creado algumas 
moedas de ouro para as esmolar a um soldado men- 
digo. N'e8te acto, dous cavalleiros, rentes com o 
espaldar da carroça, dispararam para dentro os ba- 
camartes, e, voltando as bridas, fugiram á rédea 
solta. Mais de vinte balas, espedaçando as vidra- 
ças e balaustres do coche, passaram no espaço on- 
de estaria o peito do conde, se elle não estivesse 
curvado a passar a esmola ao creado do estribo. 

Com quanto trôpego de gota, o conde apeou 
no intento de seguir os aggressores; como, porém, 
os não visse, recolheu-se á carroça. 

O concurso de nobres e plebeus, chamados pelo 
estampido dos tiros, acompanhou o conde a casa. 
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Avisada do insulto, mandou a rainha chamar 
o regedor da justiça D. Rodrigo de Menezes, e re- 
commendou-lhe que, a todo custo, descobrisse os 
mal-feitores. 

A quem a rainha incumbia o desforço do per- 
seguidor de Sebastião César de Menezes! 

«Tiraram-se devaças, diz o conde da Ericeira, 
pozeram-se edictaes com largas ofíertas para os que 
descobrissem os delinquentes, e perdão de todos os 
crimes, excepto os de leza-magestade; porém, nun- 
ca se averiguou a origem d'este delicto». (*) 

No dia seguinte, foi o conde ao paço requerer 
as prevençSes (**) do exercito. Acompanharam-no 
os parentes e amigos. A rainha consolou-o da offen- 
sa recebida; e elle respondeu emascarando a cóle- 
ra com fingida modéstia. 

O successo não desalentou os Césares, nem me- 
lhorou a causa dos Mascarenhas. O conde de Sou- 
re requisitava debalde cabos, dinheiro e mantimen- 
tos. O fito dos enredadores era exasperal-o a ponto 
de se dar elle por despedido do governo. 

Queria o conde que se lhe despachassem gene- 
raes da cavalleria e da artilheria dous fidalgos de 
sua parcialidade. Os Césares cortaram-lhe a perten- 
ção, conseguindo a nomeação de gente sua, sem 

(«) PORT. BEST. Tom. IH pag. 19. 

(*#) Provisões de mantimentos. 
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embargo do provado valor e dexteridade dos con- 
trários. 

Atormentado por este novo ultrage, adoeceu o 
de Soure. Os Césares capacitaram a rainha de que 
a enfermidade era manha para desculpar a dilação 
na ida para o governo da sua província. 

D. Luiza fez-lhe saber, pelo secretario Pedro 
Vieira, que era tempo de partir. 

O general respondeu que não podia ir sem que 
se lhe dessem os pedidos meios de defeza. 

A rainha, incitada pelo encarecido assombro 
que os aulicos fizeram da audácia do conde, inti- 
mou-o a que sahisse para o Alemtejo, no praso de 
oito dias, sem replica. 

Redarguiu ainda o Soure com acertadas e res- 
peitosas rasões, tendentes á defeza do reino. 

— Pois se a falta de saúde impossibilita o snr. 
conde—retorquiu Pedro Vieira — será necessário 
nomear outro governador. 

— Eu nào soffro achaques— disse o conde — 
que me impossibilitem de defender o reino; porém, 
conheço que Sua Magestade tem muitos vassallos, 
que me excedem em merecimento. 

No dia seguinte, foi nomeado o conde de S. 
Lourenço, e exonerado o conde de Soure. 

Ora, o conde de S. Lourenço, um dos cúm- 
plices do assassínio do conde de Vimioso, estava 
ainda preso, sem embargo das pazes grangeadas por 
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D. João iv nos últimos dias de sua vida. A condessa 
de Vimioso, viuva do assassinado,não quisera sacrifi- 
car sua justiça ás caridosas insinuações do rei. A rai- 
nha mandou-lhe pedir, pelo bispo eleito de Lamego, 
que concedesse o perdão ao conde de S. Lourenço, 
por ser assim preciso ao bem publico. Denegou-sea 
condessa, e fez grandes clamores que todos se desfi- 
zeram em eccos, como ordinariamente succede quando 
são mal ouvidas as vozes dos affiictos, diz o conde 
da Ericeira. 

O conde de S. Lourenço, tirado dos ferros do 
Castello, foi beijar a mão da rainha, e partiu a go- 
vernar as armas do Alemtejo. 

Os Césares cantaram a victoria 
O conde de Soure recolhera-se á obscuridade 

e ás angustias surdas de uma affronta immerecida. 
Os Mascarenhas, porém, cogitavam na desaffronta, 
embora ella acarretasse, com a desgraça do conde 
de S. Lourenço, muitas vidas( e até quem sabe se 
a independência de Portugal, sacrificada ao rancor 

de duas familias! 
A doze de abril d'aquelle anno (1657) o du- 

que de S. German, governador das armas de Cas- 
tella, ou general em chefe, como hoje diriamos, aba- 
lou sobre Olivença com seis mil de infantaria e dous 
mil e quinhentos cavallos. 

Ao mesmo tempo, sahiram de Lisboa commis- 
sarios dos Mascarenhas com bem traçados planos de 
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perfídia, que, empregados convenientemente, de- 
viam produzir o desaire das armas portuguezas e a 
queda do governador, substituído ao conde de Soure. 

O de S. Lourenço determinou levantar o cerco 
de Olivença, mal guarnecida. Baldou-se-lhe o in- 
tento, porque os estorvos se lhe antepunham a cada 
passo. 

Convinha grandemente ao nosso exercito ga- 
nhar um forte importante chamado de S. Christo- 
vâo. Marchou Aflbnso Furtado á entrepreza, com 
o maior resguardo; mas os guias abandonaram-no 
de noute nos olivedos, de modo que o general, ao 
raiar do dia, recolheu-se a Évora. Os guias de Affon- 
so Furtado eram faccionados dos Mascarenhas. 

O exercito portuguez desalojou desairosamente. 
A rainha enviou ordens ao conde que se não 

expozesse á batalha, contra o grande exercito de 
Castella. Não obstante, o governador deliberou to- 
mar Badajoz, enviando novamente Affonso Furta- 
do interprender o forte de S. Christovào. 

O conductor das escadas e petardos era um 
tenente chamado António Mexia. Na occasião de 
serem precisos aquelles instrumentos para o assal- 
to, o conductor nào appareceu, e o general reti- 
rou-se. «Foi preso, refere o conde da Ericeira, An- 
tónio Mexia com grande estrondo, e depois solto 
com pouco castigo.» Porque nào, se os filtros que o 
tinham corrompido eram por igual miraculosos na 
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corrupção da disciplina militar? Os Mascarenhas 
punham o peito pelos seus infames em perigo de os 
denunciarem. 

Poz o conde, sem impedimento d'estes maus 
agouros, cerco a Badajoz. Repartiram-se as escadas 
pelos capitães de melhor nome, e soldados mais 
adextrados. Os sitiados dispararam cinco tiros de 
peça, chamando ás armas. E' que um dos nossos 
fugira do exercito, e entrara na praça a delatar aos 
hespanhoes a disposição do assalto. (*) O fugitivo 
levava na alma a perversidade dos Mascarenhas. 

Apezar d'isso o conde de S. Lourenço man- 
dou atacar ao abrir da manhã. A resistência foi vi- 
gorosa. Em poucas horas alii morreram setenta offi- 
ciaes e soldados, e trezentos cahiram acutilados. O 
conde de Penaguião, caraareiro-mór, inimigo do 
conde de Soure, licou mortalmente ferido. (**) 

Levantou o cerco o attribulado governador, 
voltando as diligencias a descercar Olivença. O go- 
vernador da praça, Manoel de Saldanha, pediu que, 
no caso de o não poderem soccorrer, lhe fizessem 
uns determinados signaes para tractar a tempo 
de se entregar com melhor capitulação. Chegou o 
exercito a uma legoa de Olivença. 

(*) PORT. BEST. T. 3. pag. 42. JULIO DE M. E CASTRO. Vi- 
da de «D. Diniz de M. Castro» L. 2.» pag. 143. 

(«*) Morreu mezes depois n'um convento eontiguo a 
Elvas d'um ataque de insânia. 



136 LUCTA   DE   GIGANTES 

O conde dispunha a batalha, quando da pra- 
ça 8ahiram alguns dos principaes cabos, annuncian- 
do-lhe que Olivença tinha capitulado, em virtude 
de uns signaes que do exercito portuguez se fize- 
ram, segundo o convencionado entre o conde e o go- 
vernador Manoel de Saldanha. O conde de S. 
Lourenço arrancava os cabellos ás mãos cheias. 
Os signaes, allegados ein favor de Manoel de Sal- 
danha, ninguém sabia quando nem por quem ti- 
vessem sido feitos. Os Mascarenhas é que sabiam. 

Apregoada na corte a perda de Olivença, man- 
dou a rainha a Manoel de Saldanha que quebrasse 
a capitulação, e ao conde de S. Lourenço ordem que 
acudisse a Olivença com todo o exercito. 

O conde cumpriu. Manoel de Saldanha recebeu 
a carta, leu-a em conselho; e consultou com um aju- 
dante de cavalleria chamado Manoel da Silva Quei- 
mado. Este official fugiu de noute, passou ao inimi- 
go, e referiu ao duque de S. Germano quaes alvitres 
se tinham assentado no conselho. Não está averigua- 
do por quanto aquelle Queimado vendera a alma aos 
Mascarenhas. O sabido é que os do conselho da pra- 
ça votaram a favor da entregassem respeito ás or- 
dens da rainha. Perdeu-se, portanto, Olivença. (*) 

Os Mascarenhas choravam em volta da rainha 

(*) Manoel de Saldanha, preso e remettido a Lisboa, 
pelo conde de S. Lourenço, apoz dilatados annos de cala" 
bouço, foi degradado para a índia. 
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as desgraças da pátria. O conde de Soure foi cha- 
mado a conselho. Os Césares contorciam-se de rai- 
va e terror das consequências. Cumpria obstar á 
reintegração do inimigo. 

No entanto, o desastrado conde, quando espera- 
va remediar os passados infortúnios, desapertando 
o sitio que o victorioso general hespanhol pozera á 
praça de Mourão, já encontrou a praça tomada. 
Retira sobre Terena. Chama a conselho. Deli- 
bera recobrar Mourão; porém, ao avisinhar-se da 
praça, recebe ordem da rainha que o manda re- 
tirar do exercito e entregar o governo a um de 
seus inimigos, João Mendes de Vasconcellos. O 
conde de S. Lourenço vociferou expressões arre- 
batadas, quando leu a ordem, e recolheu-se á obscu- 
ridade do conde de Soure. 

Em todo o caso, o triumpho era da facção ce- 
sárea. 

O bispo-conde Sebastião César de Menezes, 
aspirando a ministro, podia affoutamente julgar-se 
o mais digno de o ser, se os dotes de relevante en- 
genho e a longa prática dos homens e dos negó- 
cios abastassem. A rainha regente considerava-o; e, 
sem compartir do conceito de seu marido a respeito 
d'elle, temia-o, de instincto, de presentimento, pre- 
vidência de futuros dissabores. 

Sebastião César tinha um semblante de que as 
mais prevenidas almas se captivavam. A estatura 

ia 
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elevada, a calva magestosa, os olhos já penetrati- 
vos, já cogitantes, os ademanes lidalgos, a urbani- 
dade cavalheiresca modificada pela gravidade epis- 
copal, a sombra affavel, o sorriso prazenteiro, os 
ares de vietima conformada com as injustiças dos 
homens e com a vontade de Deus: tudo n'elle, quer 
natural, quer estudado, compunha uma affectiva 
graciosidade que até aos moços prendia com víncu- 
los de amoroso respeito. O príncipe D. Affonso, aos 
quatorze annos, affeiçoára-se vivamente ao bispo de 
Coimbra, e folgava de lhe ouvir umas graciosas 
palestras, com que Sebastião César entretinha o fú- 
til espirito do moço, attenção de que a rainha se 
agradava muito, porque o principe. em quanto 
escutava as alegres aneedotas do bispo, não 
corria perigo de ser escouceado nas cavalhari- 
ças, ou de quebrar a cabeça no exercício da equi- 
tação. 

O principe Affonso ia educado como filho sem 
pai, sem sombra de respeito á mài, que lhe não ia 
á mão a nenhum de seus caprichos pueris, nem se- 
quer áquelles que denotavam perigosa precocidade. 
Aos quinze annos, o filho de D. João iv, mais igno- 
rante que o vulgar dos príncipes d'aquelle século, e, 
por sem duvida,o mais ignorante de todos, desenvol- 
veu tendências têmporas para correr parelhas com os 
fidalgos mais destragados do seu tempo. Esta qua- 
lidade não lhe desluziria nos créditos, nem impeceria 
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ás ambições de gloria, se elle não viesse, sinistra- 
mente para si, fadado para rei. 

A rainha, presumindo que todos os seus filhos 
deviam egualar a bondade, juizo e honestidade do 
príncipe D. Theodosio, deixára-o, para assim di- 
zer, pagar temporãmente o tributo de rapaz, para 
mais cedo se revestir da dignidade de homem e de 
rei. 

Os bispos de Coimbra c Lamego ousavam al- 
guma vez admoestar o maternal coração da rainha 
a usar de menos blandícias e indulgência. De pri- 
meiro, D. Luiza de Gusmão contradizia-os denomi- 
nando creancices as travessuras já viris de seu fi- 
lho; depois, tornada em si e reduzida á razão, que- 
ria corrigir as demasias, e via-se rebatida com me- 
nospreço e altivez de moço, que primeiro que filho 
se considerava príncipe. 

O infante D. Pedro, comquanto digno irmão 
de Atfonso na incapacidade intellectual e nas pro- 
pensões viciosas, dobrava-se mais dócil ás repri mon- 
das da mãi, e pedia-lhe perdão do malfeito e do mal 
por fazer. 

O príncipe não gostava do infante: nascia a 
repugnância da rivalidade da força muscular. Pe- 
dro fazia prodigios de pulso, e espantava os sin- 
ceros o lisongeiros. Affonso abespinhava-se contra 
aquella superioridade, porque, fraco de espirito e 

y 
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de razão, não entendia que outra podesse nobilitar 

o homem. (*) Com o andar dos annos, esta paixão 

brutal da força manifestou-se entre os dois prínci- 

pes bragantinos, acaudilhando cada um delles a 

sua jolda de bravos, escolhidos promiscuamente en- 

tre a nobreza e a ultima ralé social. 

(*) A respeito da força muscular de D. Pedro, depois 
rei de Portugal, é de saber que quebrava uma ferradura en- 
tre os dedos, e arrebentava um cavallo com a compressão 
das pernas. Na Europa, o seu rival cm forças foi Augus- 
to íi, rei da Polónia. D. Pedro levantava um sacco de tri- 
go, e atirava-0 para sobre o hombro esquerdo; e, com a mão 
esquerda, atirava com outro egual sacco sobre o hombro 
direito. Apresentaram-lhe um dia na corte um moço de vin- 
te e cinco annos, natural de Freixo. O moço pediu que lhe 
trouxessem três saccos de trigo : carregou-se, com dous, a 
imitação de el-rei; depois, levantou com os dentes o tercei- 
ro, e atirou-o para sobre o outro da espádua esquerda. O rei 
estava espantado ! Quiz imital-o, e não pôde. O homem pro- 
digioso era o mais alto portuguez do seu tempo, acrescen- 
ta o noticiador d'este caso, e comia extraordinariamente. 
Era conhecido em Lisboa pelo Menino do Freixo. Um inve- 
joso desatinado desafiou-oá espada. O Menino apertou-lhe a 
mào como quem mostra que acceita e agradece a honra do 
duelio; mas aquelle aperto de mào custou ao provocador 
ficar com cila quebrada, de modo que nunca pôde usar de 
armas. Veja o • Amusement periodique» de Francisco Xa- 
vier de Oliveira—Tom. n pag. 10 e 11. 



VIII 

Aquelle venturoso castelhano a quem o com- 
missario geral frei Martinho de Lencastre dera a 
formosa reclusa de Alemquer—facto único louvável 
da vida do frade — foi para o Brazil com sua es- 
posa, recommendado ao governador. Algum tempo 
serviu como capitão na guerra contra os hollandezes; 
porém, como a vida de sua mulher perigasse n'a- 
quelle clima, passou á Africa no anno de 1652, e 
entrou no serviço de Portugal, com o posto de al- 
mocadem, que lhe deu D. Fernando de Menezes, 
general governador, em attenção a estar elle casa- 
do com a filha de seu tio Diogo César. 

Neste posto serviu briosamente D. Pedro Na- 
varro, até ao anno 1659, em que perdeu um bra- 
ço n'um recontro com os mouros de Tetuào. Re- 
commendado á rainha regente pelo justiceiro go- 
vernador, voltou o castelhano a Portugal com D. 
Maria de Menezes e três filhos. 
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Sebastião César a cujas mãos foram os papeis 
honrosos do marido de sua sobrinha, para serem 
apresentados á soberana, sentiu um generoso abalo 
de corayào, mandando chamar a Enxobregas frei 
Diogo César. 

— Está em Lisboa tua filha, disse o ministro. 
— Está?! desgraçada?— exclamou o frade. 
— Não: mas pobre de certo está; porque seu 

marido, segundo collijo destes títulos de serviços, 
o que trouxe da Africa 6 um braço de menos, e 
três filhos de mais. Aqui verás que o almocadem 
D. Pedro de Navarro, depois de ter servido no Bra- 
zil, com lealdade de português, sem embargo de 
ser castelhano, passou a Tanger, e tomou parte em 
cento e tantas escaramuças e batalhas com a moi- 
risma. Mandei chamar-te, receioso do teu génio, 
que não fosses tu indiscretamente molestar este bra- 
vo homem que nada te pede, e manda seus me- 
recimentos, abonados por nosso sobrinho Fernan- 
do de Menezes, á consideração de S. Magestade. 

—E onde está minha filha?—perguntou o fra- 
de commovido. 

— Não sei: deve de estar em alguma pobre 
pousada, corno todas as esposas de soldados que vem 
pobres da Africa, da índia e do Brazil. Mas, se que- 
sre saber onde ella pára, não me será difficil infor- 
mar-te amanhã. 

— Se o souberes, tornou frei Diogo César, 
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manda-lhe dinheiro para se aquartellar decentemen- 
te, e por emquanto não lhe dês novas minhas, que 
eu hei-de indagar se entre o castelhano e o biltre 
de frei Martinho existem algumas relações. 

— Para obviar a que cilas existam - acudiu 
o arcebispo eleito de Lisboa—farei que se lhe dê 
uma commenda e residência numa das províncias. 

De feito, D. Maria de Menezes agasalhava-se 
em casa da viuva d'um cavalleiro de Africa, o 
qual morrera captivo em Marrocos, depois de ter 
servido na companhia de D. Pedro Navarro. Aqui 
a descobriu o enviado de Sebastião César, que man- 
dou chamal-a a sua casa, e a melhorou de haveres 
e promessas de boa mercê a seu marido. 

Poucos dias depois, D. Pedro Navarro foi ga- 
lardoado com uma commenda da ordem deChristo, 
com o encargo de a servir no termo de Évora, para 
onde logo cuidou em transferir-se com sua família. 

Na véspera da partida, foram D. Maria, es- 
poso e filhos despedir-se do ministro. Quem os re- 
cebeu na sala foi frei Diogo César, em cujos bra- 
ços D. Maria se deixou estreitar, exclamando: 

— Deus lhe pague este perdão em benefícios 
sem fim, meu padrinho. 

As creanças, que tinham medo a frades, acon- 
chegaram-se do pai, que os levou a beijar a mão de 
Diogo César. O avô acolheu-os entre as amplas do- 
bras do habito, e beijou-os caridosamente.  Vol- 
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tando-se depois ao marido de sua filha,  disse ri- 
sonho: 

— Parece-me que um braço é bastante para 
abraçar um amigo. Venha cá, snr. D. Pedro, e 
ajude-me a experimentar algum breve contenta- 
mento neste remate de mui cortada vida. 

O hespanhol, crestado do sol africano, e avin- 
cado de rugas extemporâneas, beijou a mão do fra- 
de, e disse: 

— Se não fiz feliz, quanto desejava, minha 
querida mulher, procedi, em quanto Deus me deu 
forças, de maneira, que os filhos d'ella se possam 
aftbitamente assignar com os apellidos de sua mãi. 
Os meus bom será que os esqueçam, por que hão-de 
ser, por largos annos, odiosos a portuguezes. 

A despedida delongou-se por quinze dias. Frei 
Diogo, entre a filha e os três meninos, saboreou 
raptos de felicidade que lhe pareciam sonhados. O fel 
do rancor, que dias antes lhe exsudava nas pala- 
vras e infernava as vigílias, esvasiou-se-lhe da alma 
para caberem n'ella sentimentos brandos, alegrias 
quasi infantis como a d'aquellas três creanças que 
lhe brincavam com os refegos da segunda e terceira 
barba, papeiras incongruentes com o revolutear das 
más paixões, que não tiveram poder de emmagre- 
cel-o e seccal-o. 

No fim de duas semanas, D. Maria e sua fa- 
milia foram para Évora, com promessas de volta- 
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rcm alguma vez á convivência com o seu padrinho, 
e com o seu bemfeitor Sebastião César. 

Frei Diogo, poucas horas depois da partida da 
filha, disse ao irmão : 

— Transformei-me, Sebastião. 
— Então que é, Diogo ? 
— Não contes commigo para a continuação da 

lucta.  Eu deixo em paz os Mascarenhas. 
— Como assim?! 
— Quero descançar. Quero morrer na espe- 

rança de melhor vida. Maria deu-me uma alma no- 
va: aquelles três meninos são os três ramos de oli- 
veira. Nada mais de tempestades. Vejamos se este 
amor, em que eu pozera as minhas esperanças para 
a velhice que já me pesa, me aproxima de Deus. 
Pôde ser que o coração do pai desperte o coração 
do frade. 

— Folgo de te vêr assim, meu irmão—disse 
o ministro. — Oxalá que te esqueçam aquelles seis- 
centos dias e seiscentas noutes, com que de con- 
tinuo me estavas assoprando as chammas do ódio. 

— Esqueceram, meu irmão, esqueceram. Pra- 
za a Deus que te não envolvas em novos trabalhos 
de hora avante. 

— Não : agora o que me impelle já não é a 
vontade de aggredir: é a defeza, é a honra dos Cé- 
sares. Padeci innocente: não consentirei que os de- 
linquentes sejam laureados. Soffri ingratidões acer- 
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bas: não serei eu quem me dobre para os ingratos 
me fazerem degrau das costas. Removerei da ourela 
do throno os corrompidos e os ambiciosos, porque 
eu, como tu sabes, fui deputado do conselho geral, 
inquisidor de Coimbra e Lisboa, conselheiro de D. 
João IV, arcediago da Sé de Lisboa, deputado da 
junta dos três estados, bispo do Porto, bispo de 
Coimbra, embaixador em França, ministro... e es- 
tou pobre, e morrerei pobre. Em quanto os ladrões 
do estado me não desterrarem, e tolherem as fa- 
culdades do espirito e da razão, luctarei com elles 
como quem não tem que perder senão a araisade de 
villãos enroupados em sedas, e apresilhados de ou- 
ro, que devera ser-lhes fundido em correntes de 
forçados da galé. Ora aqui tens, Diogo, o que me 
cumpre ser. Não combaterei os Mascarenhas: re- 
pulsarei os inimigos conjurados. Ahi está o conde 
de Óbidos no conselho de el-rei. Deixal-o estar: se 
me declarar nova guerra, acceital-a-hei. Que eu 
lh'adeclare, não t'o fiz quando m'orogaste... não o 
farei jamais... Saibamos agora de ti. Para onde 
vaes? 

—: Para perto de Maria, para o convento dos 
observantes de S. Francisco de Évora— respondeu 
frei Diogo. 

— Simples frade? 
— Sim. 
— Não queres ser nada na ordem? 
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— Nada. 
— El-rei queria dar-te uma mitra... 
— Agradece-lh'a em meu nome. 
— Sou de opinião que acceites, e recolhete ao 

convento com as honras. 
— De que me servem? Darei mais na vista. 

Quero a obscuridade. E' mais reparavel e bispo, 
que sahe do convento para ir vêr umas creanças, 
que um simples frade. 

— Seja feita a tua vontade, meu irmão. 
Poucos dias depois, frei Diogo César de Me- 

nezes foi recebido no convento de S. Francisco de 
Évora com as honras de padre da província. (*) 

A sua fama em lettras era uma gloria da pro- 
víncia franciscana; a victoria ganhada sobre o odio- 
so cominissario dilatára-lhe a fama ate aos confins 
da Europa; o seu renome de pregador corria pare- 
lhas com o de António Vieira, e nào seria injuria 
ao jesuíta ceder-lhe a primasia em quanto á lhane- 

za lusitana da phrase. 
Por isso, os observantes de Évora festejaram 

a boa vinda da celebrada illustraçào da sua ordem, 
do simples frade que podéra cobrir a cabeça com um 
dos barretes mais distinctos nas prelazias d'este 

reino. 

(*) Eram assim honorificamente denominados os fra- 
des que tinham sido proviuciaes. 
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Frei Diogo chamou de parte o guardião, e dis- 
se-lhe: 

■*— Aqui tem metade de um coração de frade : 
essa metade submetto ás suas respeitadas ordens; 
mas a outra metade de coração, que 6 de pai, ro- 
go-lhe muito rogado que m'a deixe. Eu tenho em 
Évora uma filha e netos. Vossa reverencia permit- 
tir-me-ha que eu, sem faltar á regra da casa, vá uma 
vez por outra vêr esta família a quem devo os con- 
tentamentos da alma, que lhe são azas para voejar 
para Deus... 

— Quantas vezes vossa reverencia quizer — 
atalhou o guardião. 

D. Maria de Menezes foi surprehendida pela 
visita do pai. As creancinhas, que todos os dias pe- 
diam novas do seu frade, atiraram-se-lhe ao pescoço, 
pedindo-lhe que as levasse para Lisboa. 

— Para Lisboa, não, filhos;— disse frei Dio- 
go — por aqui ficaremos todos em Évora, salvo se 
quizerdes ir para o convento de S. Francisco, e 
lá tereis no altar-mór uns companheiros, que são os 
seraphins das columnas. 

Frei Diogo tomou a seu cargo a educação litte- 
raria dos netos, enviando-os á universidade que os 
padres da Companhia de Jesus alli tiveram floren- 
tissim.i e, em sciencias theologicas, rival da de Coim- 
bra. Era elle quem lhes pedia contas do seu pro- 
gresso, e os leccionava cada vez que visitava a filha. 
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Derivaram dous annos bonançosos na pacifica 
existência do velho, que, em 1661, contava cincoen- 
ta e sete annos de idade. 

No mez de agosto d'aquelle anno escreveu a 
seu irmão ministro, supplicando-lhe que se despren- 
desse da corte, e desse férias a Deus e aos negó- 
cios da vida eterna. Vaticinava-lhe desgostos, de- 
sastres, e acabamento de vida muito angustiada. 
Pedia-lhe, e admoestava-o, como a irmão sete annos 
mais novo, que perdoasse de todo em todo aos ini- 
migos velhos e aos inimigos novos, censurando-lhe 
o desterro do conde de Soure. Dizia-lhe que uma 
pertinaz e mal encarada moléstia lhe extenuara as 
forças, a ponto de mal poder sahir do seu quarto, e 
menos ainda do convento. Rogava-lhe que, se a vi- 
da lhe fugisse antes da educação completa dos fi- 
lhos de Maria de Menezes, pozesse elle a sua valia 
e bondade em adiantal-os, e encaminhal-os na tri- 
lha de seus avós maternos, e na briosa lealdade do 
seupai, que principiara em si a fidalguia. 

No fim d'aquelle anno aggravaram-se os pa- 
decimentos de frei Diogo, exacerbados por novas 
de uma invasão de castelhanos pela fronteira do 
Alemtejo. O frade queria anciosamente a indepen- 
dência de Portugal, porque via alli os netos, e pre- 
libava a gloria de perpetuar-se n'elles e por elles. 
Mediante o irmão, conseguiu licença de os ter com- 
sigo em quanto durasse o perigo da enfermidade. D. 
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Pedro foi-lhe enfermeiro na invencivel doença. Os 
meninos receberam do moribundo a benção para 
sua mài; e na fronte aljofrada do suor frio da mor- 
te verteram as lagrimas da sua muita dôr e saudade. 

Assim acabou aquelle Diogo César de Menezes 
que trinta e sete annos antos rompera de espada em 
punho por entre os arcabuzeiros da portagem para 
salvar dos ferros o seu amigo Braz Garcia Masca- 
renhas. 

Se estas duas almas se entreviram n'outras re- 
giões, o que diriam ellas da mocidade d'aquellas 
cinzas que deixavam confundidas no lodo d'este 
mundo ? 

Cahiu, pois, um dos luctadores debaixo da mão 
de Deus. 

Mas o circo está ainda aberto. Não pôde a 
vontade do homem contricto suspender todos os 
efteitosde uma acção funesta. Os athletas estiram 
ainda os braços para se estorcerem arca por arca. 
De um lado os Césares, do outro os Mascarenhas. 

FIM DA SEGUXDA PARTE 



TERCEIRA PARTE 

Em 1662, tinha o príncipe dezanove annos, 
e quatorze o infante. Affonso acamaradára-se com 
caracteres ignóbeis, sócios de suas devassidões, pró- 
prias de homem, é isso verdade; perdoáveis, tal- 
vez, em moço vesado a dispor de seu alvedrio e 
illimitados meios; todavia, feias e escandalosas n'um 
príncipe para quem já se estava bordando a pur- 
pura e cravejando a coroa das pedras de João I e 

de D. Manoel. 
A rainha consternada, querendo salvar o in- 

fante do péssimo exemplo e da perigosa inimisade 
de seu irmão, deu-lhe casa á parte. Um dos gen- 
tis homens nomeado para a camará do infante foi 
o conde de Soure, presidente do conselho ultrama- 
rino e conselheiro de guerra. 
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Aqui foi o resaltarem faiscas das cinzas do re- 
lho ódio dos Césares. 

No intento de conciliar os partidários, já a 
rainha nomeara também, para idênticas honras, o 
conde de S. Lourenço. Não bastou a satisfação ao 
bando de fr. Diogo, impulsor mais vigilante d'a- 
quelles ódios. Quando o animo do bispo se aquieta- 
va, algum dos parentes batendo-lhe no hombro, 
dizia as palavras do defuncto Diogo César: 

— Lembra-te de seiscentos dias e seiscentas 
noutes entre ferros na casa do Forte ! 

Logo depois, os maus amigos do príncipe fo- 
ram presos e conduzidos a um navio que já tinha 
as ancoras a pique: eram os dous António e João 
Conte , Balthazar Rodrigues de Mattos, João de 
Mattos, um moço da guarda roupa, e outro da estri- 
beira; um frade expulso da religião de Santo Agos- 
tinho, fr. Lourenço Taveira que, fugindo ás gar- 
ras do corregedor, se despenhou de uma janella e 
quebrou as pernas; e um Diogo Botelho de San- 
de, tenente das guardas. 

A rainha manifestou em conselho as razões 
que tivera para ordenar a captura dos perdidores 
de seu filho. Um fidalgo levou ao rei da parte de 
sua mãi uma exposição motivando a captura d'a- 
quelles homens. 

D. Affonso exasperou-se, e quiz saber onde es- 
tavam os Contes. O monteiro-mór, portador da car- 
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ta, aquietou-lhe os ímpetos com eloquentes razões. 
Na volta, porém, do monteiro-mór, appareceu a aze- 
dar-lhe as iras um creado do reposteiro, chamado 
Manoel Antunes, homem de vilissima estofa, e ma- 
nhas de muita astúcia, creatura dos Césares, e do 
conde de Castello-melhor, gentil-homem da cama- 
rá de el-rei. Era este o fidalgo mais da intimidade 
do príncipe, bem que o não acompanhasse nos de- 
satinos. 

Em 21 de junho de 1662 o rei entrou n'uma li- 
teira com o conde de Castello-melhor, e foi para 
o palácio de Alcântara, seguido da sua guarda or- 
dinária, depois de ordenar ao conde de Atouguia 
e a Sebastião César de Menezas que o seguissem. 

Reunidos em Alcântara, Sebastião César foi 
nomeado um dos três ministros do novo reinado, 
sem impedimento de andar solto sobre a confiança 
de fieis carcereiros.  Naquelle tempo, um conde 
assassino era tirado dos ferros para ir governar as 
armas do Alemtejo, como o conde de S. Lourenço: 
um arcebispo suspeito de traição, e solto á fiança, 
era nomeado ministro, como Sebastião César. As 
pessoas,  que lamentam as perdidas virtudes dos 
tempos antigos, empregam bem as suas lagrimas!.. 

O triumvirato, que assim denomina a historia 
a colligação dos três ministros, officiou a todas as 
authoridades, titulos e fidalgos para concorrerem a 
Alcântara, e prestarem obediência a el-rei. 

13 
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Não cabe nas proporções òVeste livrinho, nem 
é da indole delle esmiuçar os successos que negre- 
jam nas paginas da historia d'aquelle infausto co- 
meço do deplorável reinado, e do deplorável rei 
Affonso vi. Dous livros, distinctos entre muitos, 
ahi estão abertos á critica do leitor; ambos, porém, 
de apaixonados. «A catastrophe» escripta por um 
bispo do Porto, inimigo fidagal de Affonso vi, deno- 
ta paixão do inimigo. «A Anti-catastrophe», escri- 
pta por um desconhecido amigo do miserando rei, 
accusa a paixão do amigo. Não fiemos cegamente 
n'algum, e menos ainda n'um tolo romance, que 
um francez escreveu, com titulo de «Os valentões 
do rei», (*) nem n'um tolo drama, que eu escre- 
vi, chamado «Agostinho de Ceuta», nem n'umin- 
fame processo, que ahi corre impresso, chamado 
«Causa da nullidade do matrimonio», de Affonso VI, 
ou cousa assim. Apaixonados ou tolos, todos escre- 
vemos á feição do nosso paladar, e sob a craveira 
litteraria, que não talha os seus caprichos por mol- 
des da historia. Esperemos que a mão experta, va- 
lida e conscienciosa de Rebello da Silva , se por 
ventura o desalento lh'a não paralisar, escave dos 
archivos, e baldêe da cisterna, onde se afogavam 
os segredos do paço, a verdade estreme dos pro- 
blemáticos reinados de Affonso vi e Pedro n. 

(*) Les fanfarons du roi, por Paulo Feval. 
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O que está averiguado, com dispensa de pro- 
fundas investigações, é que, poucos dias depois que 
o triumvirato se constituiu, os conselheiros da rai- 
nha foram desterrados, e, entre estes, o conde de 
Soure, que o não seria em attenção á sua idade e 
serviços, se os papagaios de frei Diogo César não 
dissessem ao ministro: 

—Lembrem-te seiscentos dias e seiscentas nou- 
tes de ferros na casa Forte! 

Privado o infante dos gentis-homens de sua 
camera, foram-lhe enviados seis da escolha do trium- 
virato, três dos quaes eram Pedro César, irmão do 
ministro; D. Francisco de Menezes, conde da Eri- 
ceira, primo do ministro; D. Diogo de Menezes, 
sobrinho do ministro. 

Aqui vem a ponto um reparo importante: como 
permittiam os Césares que no conselho de estado 
de el-rei estivesse o conde de Óbidos ? As pessoas 
que entendem alguma cousa d'isto que moderna- 
mente se chama fusão, as explicações seriam ocio- 
sas e offensivas. Ás que não entendem, tenho eu a 
sinceridade de confessar que nào sei como foi; toda- 
via, cora uma mão sobre a consciência e outra so- 
bre a historia, prometto desenredar esta meada, e 
explicar com ella as ulteriores desgraças dos Cé- 
sares. 

Em 1663, o exercito hespanhol, commandado 
por D. João de Áustria, passou as fronteiras, talon 
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a provinda alemtejana, e assenhoreou-se de Évora. 
No mesmo dia, em que esta fatal nova chegou a Lis- 
boa, sobreveio outra atterradora, annunciando o 
exercito inimigo em Alcácer do Sal. A gente de Lis- 
boa, que tinha que perder, fugiu desordenada, ou re- 
volvia-se nas ruas agrupando-se á volta dos ter- 

roristas. 
Um frade franciscano, das primeiras famílias 

da corte, appareceu na praça das regateiras, excla- 

mando : 
— Morram os ministros traidores ! 
A populaça levantou-se ao brado de frei Mar- 

tinho de Lencastre; e, assoviando como enorme 
serpente, lançou as roscas em volta do paço, gri- 
tando que el-rei se achava morto ás mãos dos trai- 
dores. Rompeu a plebe escada acima do paço, quan- 
do o marquez de Marialva descia. 

— Morra este, que também é traidor! — bra- 

dou o povo. 
— Que é isto, filhos ?— disse o valoroso mar- 

quez — Contra quem vindes ? 
— Contra ti, que és um traidor! — respondeu 

uma forçureira. 
— Traidor, não! por esta cruz vol-o juro! — 

tornou o marquez — Se algum conheceis, serei 
vosso capitão : vamos matal-o ! 

— Os traidores estão em cima no palácio, e 
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mataram el-rei! queremol-os todos mortos; senão, 
fogo ao palácio ! — bradou um caldeireiro. 

— Pois eu subo; — disse o marquez — e, se é 
verdade que mataram el-rei, eu vos prometto que 
não fique nenhum vivo, e o palácio será queimado! 

— Viva o marquez de Marialva, nosso capitão! 
— conclamaram todos. (*) 

E frei Martinho de Lencastre espreitava de 
longe, e com júbilos de demónio, o gotejar sangue 

do seu golpe de mestre. 
O marquez de Marialva rompeu por entre os 

alabardeiros que affastavam o povo, e foi achar 
el-rei, encerrado com os três ministros. Pediu-lhe 
que apparecesse ao povo. Assomou AfFonso n'uma 
janella, e o gentio ululou: 

— Morram os traidores que entregaram Évora! 
Fez o rei signal para fallar, e a multidão ca- 

lou-se. 
— Socegai-vos, filhos, que ninguém é traidor, 

senão muito leal — disse o rei. 
— Pois venha para baixo o nosso capitão mar- 

quez de Marialva! — bradou um marujo. 
O rei sahiu da janella, e o marquez de Marial- 

va não desceu á praça a honrar-se com o cominan- 

do d'aquelles cinco mil desbragados. 
Assanhou-se a canalha, e gritou: 

(*) Veja a «Anti-catastrophe»—Tom. i, pag. 116 eseg. 
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— Vamos a casa do marquez, que é um ladrão! 
Ao tempo que despejavam o terreiro do pa- 

ço, sahiu-lhes á frente, da praça do pelourinho, o 
frade Lencastre; e, chamando a si os caudilhos do 
gentio, fallou n'estes termos: 

— Onde ides ? 
— Vamos arrazar a casa do presidente do con- 

selho da fazenda! Abaixo o ladrão! o que elle tem 
é do povo! 

— Razão tendes, meus amigos; — disse frei 
Martinho — mas o primeiro entre os traidores é o 
ministro Sebastião César. Comece por elle a vossa 
justiça, rapazes! Andai com elle como vossos pães 
andaram com Miguel de Vasconcellos. 

— Boa palavra! — exclamaram os influentes 

— Morra o ministro César! 
— Morra o arcebispo de Lisboa como o ou- 

tro bispo, no tempo de el-rei o senhor D. João i! 
— tornou frei Martinho. 

— Morra o ministro! morra o arcebispo de Lis- 
boa ! — vozeou a multidão, arripiando o caminho, e 
avançando ao paço dos arcebispos, onde residia Se- 
bastião César. 

Frei Martinho seguiu de longe os amotinados; 
e, arquejante de jubilo, cingiu-se á quina da rua 
nova. 

Os mais possantes, como vissem fechadas as 
portas do paço archiepiscopal, foram cm tumulto á 
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ribeira das naus, e proveram-se de machados e 
escadas. Em quanto uns rachavam as portas, es- 
calavam outros as janellas. Entraram, saquea- 
ram o precioso, e dispunham-se a incendiar a 
casa, quando um brado os divertiu do intento, cla- 
mando : 

— Vamos a casa do marquez de Marialva! 
Sebastião César presenciara o assalto á sua 

casa de um mirante do paço. Voltou-se contra o 
conde de Castello Melhor, e disse-lhe : 

— V. exc.a deixa destruir Lisboa ás mãos des- 
tes miseráveis? Onde está, pois, a coroa? na fronte 
de el-rei, meu senhor, ou aquelles farrapos da ca- 
nalha são a purpura real ? 

— Eu pensava em dar providencias... — disse 
o conde, estomagado pela pungente reflexão do col- 
lega na presença de el-rei. 

D. Affonso vi, antes que o conde ministro desse 
as ordens, ordenou a um dos pallidos gentis-ho- 
mens da camera que mandasse o capitão de infan- 
teria, que estava de guarnição ao castello, desbara- 
tar ás descargas os amotinados. 

— Com quantos soldados, real senhor ?—per- 
guntou o gentil-homem. 

— Quantos serão os tumultuosos?—perguntou 
o rei. 

— Entre cinco a seis mil — disse Sebastião 

César. 
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— Pois que leve cem mosqueteiros — tornou 
el-rei. 

Entretanto, a gentalha havia chegado ao pa- 
lácio do Marialva, matando os transeuntes que se 
não amotinavam com ella. Alguns criados do mar- 
quez, no esforço da resistência, morreram. A mar- 
queza, e quatro filhas, puderam ainda fugir por uma 
janella baixa, acolher-se a uma taverna, e d'aqui 
passaram ao convento da Esperança. Os salteadores, 
como nào coubessem no palácio, e entrassem de rol- 
dão, matavam-se uns aos outros nos corredores es- 
treitos. A mortandade cresceu, quando vozes de 
fora gritaram que andava fogo na casa. Os que sa- 
hiam carregados do saque, na fuga accelerada, não 
querendo largar os despojos em proveito da vida, 
morreram suffocados pela pressão ou apunhalados 
pelos émulos do roubo. 

D'alli,já mais robustos com os reforços dos 
bairros afastados, correram a casa de Luiz Men- 
des d'Elvas, o mais opulento fidalgo de Portugal. 
Ao tempo que a turba lançava cerco ao palácio, e 
parte d'ella já saqueava o interior cobriu chuva de 
balas os que se premiam ás portas para entrarem. 
Como se não perdesse um tiro, foram muitos os 
que morreram. Os que já estavam dentro, lança- 
vam-se pelas janellas, como se preferissem morrer 
da queda. A segunda descarga os cadáveres jun- 
cavam o terreiro do palácio, e os vivos tinham de- 
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sapparecido, excepto uns noventa e seis que n'a- 
quella mesma tarde foram enforcados. 

Bem dizia Aflbnso VI que bastavam cem mos- 
queteiros para seis mil homens. Ainda hoje se con- 
serva esta proporção, quando os motins populares 
são feitos em Lisboa. 
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Sebastião César, devassando particularmente 
sobre a origem do motim, colheu a quasi certeza 
de que frei Martinho de Lencastre incitara as tur- 
bas a escalarem-lhe a casa. Não levou a denuncia 
a Affonso vi, porque um dos seis conselheiros do 
rei era o conde de Óbidos. Além de que o conde 
de Castello Melhor gostava d'aquelle conselheiro 
como servil instrumento seu, dominava o espirito do 
monarcha, e olhava já de revez para a consum- 
mada astúcia do seu collega César. 

Tractavam ambos os ministros de mutuamen- 
te se anniquillarem com uns exteriores de quem se 
estima. O arcebispo diligenciava quebrantar o 
triumvirato, azedando o secretario de estado conde 
de Atouguia contra o de Castello Melhor, em quan- 
to este aguardava azo feliz de desfazer-se d'ambos. 

Eis-aqui um spócimen da intriga do arcebispo 
inquisidor geral. 
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El-Itei sahiu para Salvaterra. O conde de Atou- 
guia não o seguiu, por embaraços domésticos. Neste 
tempo, adoeceu D. Luiz de Menezes. No quarto 
do infermo, ajuntavam-seamiudoocondedeAtou- 
guia, Luiz de Souza governador da relação do Por- 
to, o visconde de Villa Nova e outros. 

Sebastião César fez suspeitar ao conde que 
estas frequentes reuniões intendiam com planos de 
conjuração a favor da rainba e do infante. El-Rei, 
avisado pelo conde, sem precedência de exame ju- 
rídico, mandou Luiz de Souza desterrado para 
Abrantes, João Nunes da Cunba, primo-coirmão do 
conde de Atouguia, desterrado para o Porto, e An- 
tónio de Souza Tavares prezo para a fortaleza de 

Outão. 
O ministro César avisou o collega destas ini- 

quissimas ordens do rei solicitadas pelo conde de 
Castello Melhor, e animou-o a ir á presença de 
Affonso vi dizer-lhe com impetuosa audácia que: «se 
foram permittidos os desafios públicos, sustentaria 
ainnocencia das acções dos desterrados». (*) E, sem 
esperar resposta d'El-Rei, voltou a Lisboa, donde 
sahiu acompanhando os desterrados por espaço d'al- 

gumas léguas. 
Deste conflicto em diante, os dous ministros 

Castello Melhor e Atouguia viviam desabridamcn- 

(*) «Port. rest.» Parte 29, liv. a, tom. iv pag. 192. 
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te, espiando reciprocamente o ensejo de se supplan- 
tarem. Sebastião César observava e acirrava a lucta, 
contando com a derrota de ambos. 

Nesta occasião chegaram da Bahia por secre- 
to chamamento d'el-rei António Conte e o irmão. 
Presumem os historiadores coevos que Sebastião Cé- 
sar movera o rei a este impolitico acto, calculando 
com a bem-querença real e com o apoio das cor- 
tes, expediente seguro para anniquillar o Castello 
Melhor. 

Como quer que fosse, António Conte, apesar 
do rei, apenas desembarcou foi mandado retirar-se 
para a sua quinta de Oeiras, onde Affonso vi occul- 
tamente o procurou, no propósito de o trazer para 
o paço. Amigos e inimigos do rei e dos Contes con- 
formam-se em asseverar que António Conte resis- 
tira á vontade do seu real amigo, e lhe rogara que, 
para socego de ambos, restituísse os fidalgos des- 
terrados a suas famílias. El-rei condescendeu na 
desistência de o levar para o paço, e fez-lhe mer- 
cê de mil cruzados de renda sob condição de re- 
sidir no Porto, por alvitre do conde de Castello 
Melhor. Ao outro Conte deu-lhe a thesouraria e be- 
neficio de S. Miguel de Freixo. 

O ministro rival, de Sebastião César, incutiu no 
animo de Affonso vi que o arcebispo secretamen- 
te chamara da Bahia os Contes, não já para lison- 
gear Sua Magestade, senão que para irritar os ani- 
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mos contra o real protector de validos odiosos á 
nobreza e povo. 

O rei deixou ao arbitrio do conde syndicar 
da maliciosa intenção do ministro. Sebastião César 
recebeu ordem de retirar-se a duas léguas distan- 
te da corte; e, poucos dias passados, um decreto do 
rei o mandava recolher-se ao mosteiro da Batalha. 
Ao mesmo tempo, era expulso do serviço do infan- 
te um dos seus mais prezados gentis-homens, Pe- 
dro César, irmão do ministro desterrado, e Diogo 
de Menezes, também primo do arcebispo. 

Com a sahida de Sebastião César abriram-se as 
portas de Lisboa ao conde de Soure, que vivera dous 
annos desterrado em Loulé. Foram os Mascarenhas 
buscal-o, a tempo que elle já se inclinava á sepul- 
tura. O contentamento de vêr esmagado o inimigo 
emprestou-lhe algum vigor; mas, no transito, exas- 
perou-se-lhe a moléstia. Recebido no castello de Pal- 
mella, recobrou-se de enganosas forças, epassou-se 
a Lisboa com ellas tão extenuadas, que poucos dias 
depois expirou, com cincoenta e sete annos de idade. 

Os Mascarenhas, conjecturando que os fios 
d'este ferro ao coração do César os embotara a 
morte, apontaram-lhe outro mais pungitivo, soli- 
citando e obtendo o governo da índia para o con- 
de de Óbidos. 

Quer-me parecer que, se fr. Diogo César não 
tivesse passado das curtas alegrias da paz á quieta- 
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ção do sepulcro, este despacho o arrancaria ao amor 
da filha e netos, não obstante os perdões concedidos 
e o propósito de nunca mais peccar em matéria de 
vingança. 

Pois Sebastião César, quando os amigos o avi- 
saram do despacho do conde de Óbidos e da resti- 
tuição do conde de Soure, sorriu-se, e disse: 

— São duas escadas que Affonso vi mandou 
pôr, não para subir á gloria, mas para descer ao 
abysmo. 

Inesperadamente o arcebispo foi chamado á 
corte para assistir ao sahimento da rainha D. Lui- 
za. Finára-se a pobre senhora num convento, di- 
lacerada por afflictissimas angustias, abençoando a 
porta, para onde ella, de instante a instante, re- 
lanceava os olhos já torvos do trespasse, a vêr se 
entravam seus filhos, n'aquella formidável hora, a 
beijar-lhe a mão. 

Não pude tirar a limpo dos confusos annaes 
d'aquelle periodo histórico, se caprichos de el-rei| 
se instancias dos Menezes resgataram o arcebispo 
do claustro da Batalha. O que está definido é vol- 
ver [Sebastião César ao governo de el-rei, associa- 
do aos condes de Atouguia e Castello Melhor. 

A meu juizo e modo de delucidar estas evo- 
luções no cabos dos historiographos contemporâ- 
neos, quem preparava estas victorias, ephemeras 
como as derrotas, ao inquisidor geral, era o seu 
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próprio talento, a reputação gigante da sua scien- 
cia politica, manifestada em dous monumentos litte- 
rarios, que então se liam na Europa com univer- 
sal applauso : a «Summa politica», e o livro escri- 
dto na casa Forte, em latim, dedicado ao rei, que o 
não percebia. (*) 

Sebastião César, em breves momentos, rouba- 
dos á vigilância dos Mascarenhas, satellites do con- 
de valido, sondou o quilate intellectual do infante 
D. Pedro, que os partidários d'elle encareciam. Em 
boa consciência, julgou o arcebispo que o infante 
não valia mais que o rei, e que a natureza os des- 
falcara a ambos de intendimento para opulentar o 
espirito do finado príncipe D. Theodosio de Bra- 
gança. Deus sabe com que desalento o douto prelado 
diria entre si: «não ha que fazer d'este dous parvos!» 

A conferencia do ministro com o infante foi 
delatada ao conde de Castello Melhor. O rei diffe- 
riu o decreto de novo desterro para depois que se 
deliberasse n'uma questão em que o voto do arce- 
bispo devia ser o de máxima importância e scien- 
cia. Digamos de relance que Affonso vi não subjei- 
tava os seus arbítrios a considerações d'aquella es- 
pécie : eram os prelados eleitos do reino que não 
dispensavam em matérias theologicas o parecer de 

(*) Fernando Correia de Lacerda, mestre de latinida- 
de de Affonso vi, dizia que o seu discípulo nunca poderá 
comprehender as mais vulgares regras da grammatica. 
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Sebastião César, o máximo theologo do seu tempo, 

sol cesáreo, como o denominava Vicente de Liz; 

romano ccesare major, escrevia outro, (*) e o lati- 

nista Diogo Lobo da companhia de Jesus, imitando 

o encómio do ignoto Virgílio a Augusto, cuidou 

que ficava muito áquem da hyperbole, mandando 

á posteridade este verso: 

Divisum imperium cum Jove César habet (**) 

O leitor já viu na primeira parte d'esta nar- 

rativa um bosquejo da relaxação em que degene- 

raram os frades. Facilmente d'aquelles escandalo- 

sos factos lhe sahem inferências de qual devera ser 

a corrupção do clero em geral. Os padres tinham 

resvalado da abjecção ao ódio do povo. Este que- 

branto, em grande parte, era devido á falta de bispos 

que punissem a indisciplina dos súbditos. Os bispos 

eleitos, como não tinham confirmação do pontífice, 

(«) Maior que o romano César. 

(**) Jove repartiu o império com César. 
Estes louvores e outros enchem vinte paginas do li- 

vro intitulado <Sugilatio ingratitudinis». D. Francisco Ma- 
noel de Mello na primeira carta da 4.' centúria, faz men- 
ção dos escriptores políticos, e diz: tE sobre todos o snr. 
bispo conde Sebastião César de Menezes, que na summa 
politica, que publicou o anno passado, nos deu a politica 
summa com que já se escusam as outras.» 
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e por isso não fruiam os rendimentos das mitras, 
descuravam os rebanhos, e viviam com as honras 
da prelasia e de todo estranhos ás urgências dos 
bispados. 

Era voz geral que se enviasse embaixador ao 
papa, representando-lhe o abominável viver do cle- 
ro. Quantas vezes D. João iv requerera humilde- 
mente ao vigário de Christo a confirmação dos seus 
bispos, não sabendo o que pedia! Quantas vezes 
o irreflectido monarcha, mais pio que previsto, soli- 
citou licença para entregar a vinte fidalgos tonsu- 
rados os copiosos rendimentos com que alimentava 
milhares de soldados na pugna incarniçada da res- 
tauração do reino ! Se Urbano vm e Innocencio X 
deixavam espancar os embaixadores portuguezes 
alli á face de S. Pedro e S. Paulo e de todos os 
sanctos da corte do ceu, como presumir agora o 
juizo do vulgo que um embaixador, expondo a cor- 
rupção do clero portuguez, havia de obter não só 
a bulia da cruzada—cousa utilíssima para salgar 
almas em risco de apodrecerem — senão que tam- 
bém a confirmação dos bispos? 

Em 1662, Manoel Rodrigues Leitão, o fun- 
dador da congregação do oratório do Porto, dizia a 
Clemente ix, na carta que precede um grosso in- 
folio, muitos annos depois publicado: «Repete a 
ultima vez a igreja luzitana ao nosso pastor supre- 
mo as suas lastimas, repete a justiça da sua causa 

14 
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e da sua queixa.. . Tende piedade de nós por que 
vos esperávamos; sede nosso braço que nos sus- 
tente, nossa Salvação nas tribulações, dizia a Deus 
Izaias; e dizem a Clemente IX as igrejas luzitanas: 
tende piedade de nós por que vos esperávamos, ten- 
de piedade da nossa justiça despresada, da nossa 
razão esquecida... Buscamos com filial sujeição tão 
repetidas vezes a presença apostólica, e com tão lar- 
ga e inútil fadiga, que pudera cançar-se a nossa obe- 
diência de tantos sacrifícios despresados, como tem 
feito em vinte e sete annos... Poderam as nossas ar- 
mas vencer as da monarchia de Castella ainda uni- 
das; não pôde a nossa piedade vencer as durezas 
de Roma divididas...» 

Sem embargo da experiência de trinta e um 
annos de supplicas inúteis ao thesoureiro da divina 
graça, o governo de Affonso vi, forçado pelos cla- 
mores do paiz, mandou embaixador a sua sanctida- 
de, a pedir a confirmação dos bispos, e a bulia da 
santa cruzada, que, pelos modos, era um mimo espi- 
ritual n'aquelle tempo de sãos costumes. Ora o san- 
to padre nem sequer admittiu o embaixador á sua 
presença. 

A nova d'este menospreço atterrou os devotos, 
os quaes, voz em grita e com muitas lagrimas, mal- 
disseram a independência de 1640, que sim lhes dera 
pátria, mas roubara as bênçãos do summo sacerdo- 
te. Outros indivíduos não deram grande peso ao 
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desdouro, e continuaram a comer ás suas horas, ea 
enriquecer-se nas horas vagas do comer. Ainda 
assim, cumpria remediar esta enfermidade pátria, 
porque a gente espiritual era muita e de alta im- 
portância na republica. 

Foi, pois, chamado o arcebispo inquisidor ge- 
ral a dar o seu parecer em junta de ministros, prela- 
dos e conselheiros. Um historiador d'este relevan- 
te episodio d'aquelle reinado, avaliando o acume 
intellectual do arcebispo, escreve:«... Sebastião Cé- 
sar de Menezes, o maior barrete que havia em Por- 
tugal, assim em qualidade como em lettras, sabia 
persuadir com eloquência, dissimular com cautella, 
calar quando era necessário não fallar, e fallar 
bem, quando lhe era preciso.» (*) 

O discurso de Sebastião César devia de ser 
magnifico pelo arrojo philosophico senão herético 
das suas proposições, tão argutamente demonstra- 
das, que entraram no animo do rei — o que não 
admira — e no animo de alguns piedosos hypo- 
critas que honorificavam a magestosa assemblêa. 

Eis aqui a summa das ideias de Sebastião Cé- 
sar, offerecidas pelos seus parentes e amigos ao 
applauso das multidões: 

l.a Que, visto sua santidade não querer con- 
firmar os bispos nem conceder graças espirituaes, 

(*) «Anticatastrophe». T. I. pag. 205. e seg. 
* 
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apezar das supplicas dos reis de Portugal, submis- 
sos filhos da igreja catholica, prevalecesse o direi- 

to das gentes. 
2.» Que se creasse uma cabeça da igreja lusi- 

tana , com o nome de patriarcha, ao qual incum- 
bisse a eleição de prelados, em quanto sua san- 
tidade não acudia com os bens espirituaes. 

A nação, tirante os beatos, recebeu com al- 
voroço e applauso esta doutrina, conclamando-a 
judiciosa, illustrada e aproveitável. 

Foi então o sahir frei Martinho de Lencastre 
pela vez primeira ao parapeito do púlpito com um 
sermão de lavra alheia, vociferando contra o arce- 
bispo herege, contra o impio ambicioso que se que- 
ria fazer papa em Portugal. Ao mesmo tempo, es- 
tes eccos repercutiram em diversas igrejas de Lisboa 
e Coimbra. Affonso vi, receoso de uma sedição pie- 
dosa, mandou á Universidade de Coimbra, e aos 
definidores de todos os conventos que dessem o seu 
parecer acerca das proposições do arcebispo. 

Venceu frei Martinho do Rosário. 
A Universidade e os doutos conventuaes de- 

cidiram que a proposição era condemnavel como 
pravamente herética, scismatica, inimiga de Deus, 
dos concílios e santos padres, e injuriosa á santa 
madre igreja. 

Sebastião César não se espantou de frei Marti- 
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nho; da Universidade, sim: essa deveras o assom- 
brou ! 

Assombro, em verdade, pueril! 
A Universidade de Coimbra, se caso análogo 

sobreviesse em nossos dias, duzentos annos passa- 
dos sobre as cinzas de Sebastião César, decidia do 
mesmo theor e com a mesma superabundância de 
luzes e enchimento de fé. 

Bem haja ella! 



III 

Desairado com este successo, em que os Mas- 
carenhas quizeram ver a aspiração de César á thea- 
ra da igreja lusitana, o arcebispo soffreu mais nos 
créditos que na vaidade. O Papa manteve-se na 
inspirada inteireza da sua negativa, e o clero cor- 
rompeu-se e prostituiu-se a seu talante. 

O conde de Castello Melhor apanhou o ensejo 
de affastar, outra vez, dos conselhos de el-rei um 
ministro inquinado por ferrete de herege. Affonso VI, 
que nâo tinha religião de casta definida, lavou as 
mãos de um negocio que lhe fazia implicância á 
despreoccupada vida de praseres', com que o seu 
real temperamento se dava satisfactoriamente. 

O outro ministro, conde de Atouguia, ultraja- 
do por despresos do rei e injurias do valido, reco- 
lhcu-se á sua camará, fez testamento, e morreu de 
paixão degenerada em febre maligna. 

Fallecido o conde,  Sebastião César recebeu 
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ordem de retirar-se para o Castello da Feira, e não 

voltar á corte, sem licença. 
Este despotismo lançou todos os parentes de 

Sebastião César no bando do infante. N'um quar- 
to mysterioso d'aquelle castello escrevia o desterra- 
do as instrucções que os seus deviam seguir no in- 
tento de esmagar o Castello Melhor. 

N'este anno de 16G6, chegou a Lisboa D. Ma- 
ria Francisca Izabel de Saboya, princeza de Ne- 
mours, destinada esposa de el-rei. O infante D. 
Pedro, com grande comitiva de fidalgos, foi abor- 
do beijar-lhe a mão. Diz um historiador que o in- 
fante «era robusto e bizarro no corpo, e de côrde 
cigano» e acrescenta: «esta primeira vista foi a 
causa de todas as desordens que depois succede- 
ram ; sendo que a perfídia de tirar ao rei o reino 
já estava pactuada». De modo que os pérfidos es- 
tribavam o seu plano na robustez, bizarria, e bron- 

zeado bohemio do infante. 
O certo é que a rainha, depois de desposada 

pelo bispo de Targa, recolheu-se com o rei â quin- 
ta real contigua ao mosteiro das religiosas flamen- 
gas, e o infante hospedou-se no mais próximo pa- 
lácio, que era de Luiz César de Menezes, irmão 
do arcebispo. (*) 

Quer o leitor cottejar agora dous historiado- 

(*) POBT. EEST. tom. iv liv. xii, pag. 455. 



176 LUCTÀ   DE   GIGANTES 

res contemporâneos das núpcias de el-rei? Veja, 
primeiro, o conde da Ericeira: «El-rei depois de dis- 
pender poucas palavras, deixou a rainha no seu 
quarto, e passou a outro em que o esperavam os 
seus contínuos assistentes, e com elles desafogou a 
oppressão e anciã, que havia padecido o tempo que 
durou a funcção d'aquelle dia; e, chegadas as ho- 
ras em que devia voltar para o quarto da rainha, 
não houve deligencia nem persuasão alguma que o 
obrigasse, tomando vários pretextos de indisposi- 
ções ». 

Agora o author da «Anticatastrophe» : « Fi- 
cou el-rei no principio d'este consorcio muito satis- 
feito e contente, segundo se deixava conhecer, assis- 
tindo á rainha de dia e denoute.» 

Aqui estào duas maquias de ervilhaca histórica 
em que todo escriptor consciencioso se sente pare- 
cido na suspensão com o asno de Buridan. Não ha 
meio termo n'isto: é preciso que nos decidamos pelo 
conde da Ericeira que era sobrinho de Sebastião Cé- 
sar, ou pelo outro que diz ter sido da amisade dos Ín- 
timos de AfFonso vi. O leitor, se tem a paciência de 
lèr a pagina inteira (é a 455) do quarto volume do 
«Portugal restaurado», dccide-sepelo Menezes. Eu 
não lh'a transcrevo, por que ao romance corre-lhe 
obrigação de ser mais honesto que a historia. 

Das seteiras do gabinete mysterioso do cas- 
tello desatava Sebastião César certeiras frechas ao 
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coração do valido por sobre o hombro do infante. Si- 
mão de Vasconcellos, irmão do Castello Melhor, vi- 
giava como aio as relações do infante. Cumpria re- 
movel-o, animando D. Pedro a tractal-o desabri- 
damente. O infante, irritado contra os ciúmes do 

rei, disse ao gentil-homem : 
— Folgo muito que diga a seu irmão que tenha 

cuidado comsigo; senão obriga-me a outra resolução. 
Simão de Vasconcellos respondeu arrebatado: 
— Se vossa alteza faz de meu irmão conceito 

mau, sou obrigado a despedir-me. 
— Não me responda assim!—tornou D. Pedro. 
— Mas permitta vossa alteza que me retire. 
— Modere-se; aliás sai para não voltar. 
Simão, com quanto ficasse no palácio de Que- 

luz, residência do infante, nunca mais entrou aos 
particulares aposentos de seu amo. 

Apontavam as instrucções de Sebastião Cé- 
sar a conveniência de se anastar o infante do pa- 
lácio de el-rei, que era o chamado da Corte Rea 
no terreiro do paço. Cumpriu-se. O caso estron- 

deou no paiz. 
Ajuntava, porém, o arcebispo que fosse o in- 

fante ao paço, quando a rainha o chamasse. E vai 
a rainha adoeceu dos effeitos da grande pena que 
interiormente tolerava, diz o conde da Ericeira. 
Estes effeitos dispararam em febre e necessidade dej 

sangrias. 
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Visitou-a o infante, visitou-a mais vezes, até 
que a rainha lhe pediu que ficasse no paço, em 
quanto durava a moléstia, para se elle não infadar 
em tão longas caminhadas. 

E o infante ficou. 
E a rainha convalesceu. 
Seguiram-se sumptuosas festas de canas e cor- 

ridas de touros. A festa das canas devia de ser uma 
cousa muito de vêr-se. Imagine o leitor o paço da 
Corte Real no espaço occupado hoje pela secreta- 
ria da marinha até ao Arsenal. O terreiro do paço 
forma um quadrado. Dous lados são palanques; os 
outros dous são a fachada angular do palácio. Os 
palanques são arqueados com seus balcões pintados 
de azul e ouro, e no interno forrados de sedas e gua- 
dalmecins. No cume dos palanques, a espaços, bri- 
lham enormes lampadários. As janellas do paço es- 
tão adornadas com as mais luxuosas telas da Azia. 
Na véspera da festa das canas, foi um pasmar de 
maravilhas pyrothenicas. Chamavam-se então sim" 
plesmente fogos esta brincadeira que nós cá pose- 
mos em grego e de grego vestimos outras ideias 
para nos desforçarmos da ignorância do avelhado 
portuguez. Ora façam ideia : no centro do terreiro 
estava uma torre donde se desdobrou uma serpe 
a luctar com um leão. Iam-se os olhos naquelle 
espectáculo de leões e serpentes Ígneas, cujo segredo 
se perdeu com grave desfeita dos nossos arraiaes. 
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No dia seguinte, á uma hora, appareceram 
n uma janella o rei e a formosa rainha, cujas vir- 
tudes recommendo ao leitor que as procure nas 
«Memorias de Saint-Simon». Na janella convisinha 
estava o infante. Nas outras as damas de honor, as 
famílias dos aulicos, os officiaes da casa e ministros 
estrangeiros. 

Sahiram á praça as folias. Eram dansas moi- 
riscas e indianas, muito para encanto dolhos,pelo 
variegado das vestiduras, e graciosidade dos me- 
neios. 

Depois sahiram bombas a borrifar a praça. 
A populaça pejava o terreiro: sahiu um ca- 

valleiro mui lusido a despejal-a, e recolheu-se de- 
pois de muitas ceremonias e cortezias. A princeza 
de Nemours devia de rir-se d'isto, se nào estivesse 
mais entretida com os olhares do infante. 

Entram mui guapos sobre seus cavallos col- 
gados de ouro dous bizarros cavalleiros : um é o 
conde de Miranda; o outro é o governador da Rela- 
ção do Porto. Que tempos! Se hoje vissemos o pre- 
sidente da relação do Porto a correr canas!.. O que 
nào diriam as gazetas e as partes ! 

Eram estes os padrinhos do incruento duelo. 
Pararam debaixo da janella de el-rei pedindo 

licença de entrarem com as suas quadrilhas. Os 
quadrilheiros eram oito dos mais grados próceres 
de Portugal. Cada um trazia comsigo cinco paren- 
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tes. Resplendiam as marlotas e jaezes. A chusma 
de lacaios era espectaculosa. Cada padrinho tra- 
zia vinte e cinco, e dous cada fidalgo contendor. 

Sahiram da praça, feitas as cortezias, e en- 
traram os padrinhos á frente das quadrilhas desfi- 
ladas em vinte e quatro parelhas. Primeiro tersa- 
ram em fila, depois em dous pelotões, por fim, a 
vistosas upas e corcovos, recuaram até á porta, e 
sahiram. Eil-os outra vez, encavalgados em mais 
fumegantes e folhudos ginetes. Cada quadrilha pos- 
tou-se n'um angulo da praça, e remetteram umas 
contra outras, com mui engenhosos torneios, vira- 
voltas, torcicolos e evoluções que não ha ahi na- 
da que mais diga. Os padrinhos separam a con- 
tenda, e acabou-se a festa das canas geralmente 
applaudida, affirma o conde da- Ericeira, e o lei- 
tor não pode duvidar, se lhe eu disser que se pas- 
sou a tarde n'isto. (*) 

A' noute, o artitice fogueteiro excedeu-se a si 
próprio, já pela variedade, já pelos inventos es- 
pantosos dos bichos de fogo, que os naturalistas da 
epocha julgaram impossíveis. Ao outro dia assisti- 

(*) No ensaio d'este divertimento quiz el-rei correr 
uma estocada ao infante, porque este gabara o garbo ca- 
valleiroso do Marialva, deslusindo assim o Castello Me- 
lhor, que também era quadrilheiro. A noticia, por ser da 
Anticatasiropke, é insuspeita. O que salvou o infante foi a 
presença da rainha. 
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ram os reis a uma corrida de touros, e nos seguin- 
tes três dias repetiu-se o divertimento, em que os 
fidalgos, cujos eram os touros, andaram á compe 
tencia de pompas. Cuidava o conde da Torre que le- 
vava a palma apresentando-se com doze lacaios 
vestidos com alamares de ouro. No dia seguinte, 
sahe D. Joào de Castro com cento e sessenta la- 
caios vestidos com os trajos de diversas nações. 
Apparecem depois os Tavoras com trezentos lacaios 
de chamelotes de prata guarnecidos de ouro. De- 
viam seguir-se umas justas, em que FraDcisco de 
Távora se apregoara mantenedor. D'isto sinto eu 
nào poder dar noticia ao leitor, porque desabou 
muita chuva, e acabaram as festas. 

El-rei, como qualquer mortal desconfiado, sur- 
prehendera os sorrisos — aliás fraternos, cuido eu 
— da rainha ao cunhado. Nada mais natural. Se- 
guiu-se uma contestação no paço, motivada por vai- 
dades e prerogativas entre a camareira-mór, con- 
dessa de Castello Melhor, e o conde de Santa Cruz, 
mordomo-mór. O infante era pelo conde; o rei pela 
mulher do valido. Azedou-se o dialogo entre os 
dous, na presença da rainha. D. Affonso quiz lan- 
çar-se ao irmão, e a rainha interpoz-se varonilmente 
impedindo a perigosa travação dos reaes brigoens. 

Depois do que, o infante quiz sahir para o 
Alemtejo, na qualidade de capitão general do reino, 
cargo que sua mãi lhe dera. 
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Este alvitre fora suscitado por Sebastião Cé- 
sar, e communicado a seu primo D. Luiz de Me- 
nezes, confidente do infante. D. Luiz ousara dizer 
por escripto a el-rei que tinha em muita considera- 
ção o infante, e sua magestade e o reino. Dahi a 
dias, recolhendo-se ao paço n'uma carroça com sua 
mulher, sahiram-lhe dos últimos arcos do Rocio 
contíguos ao mosteiro de S. Domingos três caval- 
leiros, que desfecharam os bacamartes contra a car- 
roça. Cousa de milagre! Apenas feriram duas mulas! 

Foi D. Luiz de Menezes, por ordem de el-rei, 
levantar gente no condado da Feira. Cahiu-lhe de 
molde a commissão. D. Luiz e Sebastião César, a 
sós, no silencio alto e resguardo nocturno do cas- 
tello, gisaram o plano da batalha até á desthronaçào 
de Afibnso vi. Avisado o conde de Castello Me- 
lhor d'cstas clandestinas palestras, D. Luiz foi des- 
terrado para Santarém, e de lá passou incógnito 
a Lisboa a tractar com o infante a execução da tra- 
ça de César. Reuniram-se os principaes conjurados. 
Houve d'isto confusa noticia o valido. Foi logo 
prevenida a cavalleria nos quartéis, e patrulhado 
o paço. Fingiu-se o infante agravadissimo por se- 
melhantes ordens, visto que, n'um paiz de vassallos 
obedientes, providencias taes davam a crer que o 
perturbador suspeito era elle infante. 

Reuniu-se conselho para responder á queixa es- 
cripta. Aftbnso vi enviou ao irmão o marquez de 
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Marialva, sem resposta ao aggravo, solicitando to- 
davia licença para o conde de Castello Melhor ir 
lançar-se a seus pés. A privança não salvara o con- 
de da abjecção, se o infante quizesseaceital-a: re- 
geitou-a. Voltou Marialva a chamal-o urbanamente 
da parte de el-rei: não foi, e disse que não iria sem 
lhe ser dada a elle e ao mundo satisfação dos estron- 
dos militares que alvoraçavam Lisboa. 

Redobrou o movimento da tropa. D. Pedro 
rodeou-se dos seus parciaes. Alguns foram ao paço 
beijara mão de el-rei. Ia entre elles o desterrado 
D. Luiz de Menezes, o braço visível de Sebastião 
César. El-rei, ao vêl-o, revalidou iradamente as or- 
dens do desterro para Santarém. D. Luiz impu- 
gnou a injustiça com os seus grandes serviços. O 
rei insistiu; e o fidalgo, simulando que obedecia, 
voltou de noute a esconder-se na casa do infante. 

Seguiram-se as queixas de D. Pedro aos tri- 
bunaes, ao senado da camará e á casa dos vinte e 
quatro. Castello Melhor tremeu, e aconselhou ao rei 
a reconciliação com D. Pedro. O infante, por amor 
da rainha, inclinava-se á concórdia. Os facciona- 
rios de César chamaram o chefe a Lisboa. Entrou, 
a occultas, o arcebispo na casa do infante: fallou, 
discursou, convenceu, e rematou a parlenda com 
estas palavras: 

— E' preciso que V. alteza sob-ponha o cora- 
ção á coroa de Portugal, e não a coroa ao coração. 
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E, voltando ao castello da Feira, deixou ao 
lado do infante D. Rodrigo de Menezes, seu pri- 
mo, o hábil regedor das justiças, que se manteve 
seguro e inabalável em todas as borrascas. 

D. Rodrigo, como a opinião publica estivesse 
bastante adversa ao rei, tractou com o embaixador 
de França desthronisar Affonso, e acclamar o in- 
fante. A França condescendeu. A rainha, por sua 
parte, submetteu-se ás deliberações dos parciaes 
de D. Pedro. 

Se os olhos da vingativa alma de Sebastião Cé- 
sar podessem abrir-se á luz clara e divina dos olhos 
da sua razão, que tédio lhe não faria aquelle esterqui- 
linio do paço, onde uma rainha e dous filhos de el-rei 
D. João iv se revolviam! Que villania, que apor- 
fiar de torpezas, que empenho tinham todos em dei- 
xar uma severa e ignominiosa lição aos povos! 
«Vede que somos da frágil argila da humanidade; 
argila que as paixões desfazem em lama!» diziam 
elles, abrindo aos que passavam os reposteiros das 
alcovas do paço. 



IV 

Não destrinçaremos fio a fio a urdidura das 
perfídias, cavilações e infâmias que enredaram o 
inhabil e desventurado rei. E' historia de fôlego 
maior que um livrinho, em que a triste gravida- 
de dos acontecimentos daquelles annos viria desca- 
bida e muito para enfados; é, de mais d'isso, uma 
galeria de quadros de pintura por demasia nua, 
útil á contemplação de reis e de povos; porém, 
offensiva d'olhos castos e intendimentos ainda em 
flor e verdura. A historia muitos a sabem; ou- 
tros a ignoram, e podem sabel-a nas fontes, onde ella 
está suja e fétida como agua represada; outros a 
ignoram, e bom é que a não saibam. Saber-se cou- 
sas que enojam, e ao mesmo tempo deslustram o 
acatamento supersticioso com que ainda veneramos 
altas cousas e altos personagens, 6 ruim sciencia. 
A ignorância do mal tem grandíssimas vantagens, 
e aquella é uma das não somenos. 

15 
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Durou a intriga um anno. Sebastião César de 

Menezes seguiu-a, inspirou-a, teceu-a com raivosa 

tenacidade até ao momento em que a rainha se re- 

colheu ao convento da Esperança, já fugitivo de 

Lisboa o conde de Castello Melhor. (*) 

Então sahiu do castello da Feira o arcebispo 

inquisidor, e desassombradamente se recolheu a casa 

de seu irmão Luiz César de Menezes. 

O fel que elle vertera no seio da familia real 

era já torrente de males, que braço humano debal- 

de quizera reprimir. Quiz elle, e não pôde. 

Sebastião César, assim que o valido se expa- 

triou, sentiu quebrantada a vingança. Quiz então 

pôr diques aos successos consecutivos; mas seria 

demência tentar o absurdo, já quando centenares 

(*) Um relanço de historia que prende com a matta 
do Bussaco: O conde de Castello Melhor foi esconder-se no 
convento d'aquelle sagrado azylo. Sebastião César, infor- 
mado da paragem, fez que sahissem da corte duzentos sol- 
dados de cavallo para o prenderem. Os frades, aterrados 
pelo estranho tropel de armas e ferraduras, esconderam o 
conde no bosque. Os soldados tentaram cercar e bater a 
mata; mas eram poucos para uma circumferencia de mais 
de légua. Como as ordens eram extremas, deliberaram pe- 
gar fogo á matta. Então os frades entraram juntos no bos- 
queje disseram: «Peguem fogo, que morreremos todos aqui. • 
Deante deste heroísmo, abateu a ferocidade da soldadesca. 
Escapou o conde escondido no vão do altar-mór da egreja. 
Como provavelmente o leitor ainda não viu esta noticia im- 
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de homens de alto porte estavam conjurados no 

perdimento completo do rei. Se elle quizesse repor 

as cousas no antigo estado, fazendo-so ministro e 

privado de Affonso vi, seus próprios parentes ma- 

tal-o-iam. A coroa de Affonso, do principe que na 

infância o presára tanto, ia cahir irremessivelmen- 

te; todavia, o arcebispo cogitava em salvar a cabe- 

ça e a liberdade do homem, já que não podia affas- 

tar o rei da voragem. 

Balbuciou a medo contra as demasias dos trai- 

dores que viviam com el-rei e dos inexoráveis par- 

tidários do infante. Voltaram-se contra o arcebispo 

os amigos e parentes, uns exprobrando-lhe a ver- 

satilidade do animo; outros, mais urbanos, impu- 

tando á velhice os excessos de inconsequente pie- 

dade. 

pressa, pôde, antes de cuidar que a inventei, lél-a n'um raa- 
nuscripto da bibliotheca do Porto. Intitula-se a preciosida- 
de ■ Monstruosidades do tempo e da fortuna, por frei Ale- 
xandre da Paixào.> Já o snr. conselheiro Camillo Aureliano 
da Silva e Souza projectou enriquecer a historia fazendo 
estampar aquelle valioso manuscripto. Não tirou a limpo 
o mui louvável intento, por que, a meu juizo, a mediana 
venda d'outro estimável manuscripto que s. cxc." publicara, 
«A anti-catastrophe", o não animou a dispender-se em es- 
cavar riquezas para um paiz que as não estima. Ainda 
assim, se a minha voz ponderasse no animo do snr. conse- 
lheiro, pedir-lhe-ia que voltasse ao intento. Parece-me que 
são já outros os tempos. 
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D. Rodrigo de Menezes, voltando costas ao 
primo, foi arengar no congresso dos conjurados, 
advogando a urgente necessidade de prender el-rei. 
Decidiu as vontades. 

Sebastião César, sabendo que Affonso vi es- 
tava preso na sua camera, chorou amargamente. 
Viu, n'aquella hora, a creança que lhe saltava aos 
joelhos, e o rei que o fizera ministro. Esqueceu as in- 
gratidões, ao vêr tão abatido e desamparado um rei, 
ludibrio do valido e escravo do seu temperamento. 

Sahiu de sua casa, e foi em demanda do infante. 
Foi recebido nos braços, e logo repellido, tão 

depressa começou combatendo com mais lagrimas 
que palavras a severidade dos apaixonados contra 
el-rei. D. Pedro pasmou da incongruência do prin- 
cipal conselheiro da facção. Perguntou-lhe rispida- 
mente o que pretendia se fizesse. Sebastião César 
respondeu que a coroa era imprópria num mau rei; 
mas que, tirada a coroa, ficava o homem digno de 
sua liberdade. 

— Que politica reloucada é a tua, meu primo ? 
— exclamou D. Rodrigo de Menezes — Envelhe- 
ceste de cachexia intellectual em poucas horas, Se- 
bastião César! Se não queres a responsabilidade 
dos alvitres que aventaste, retira-te, foge á con- 
sequência lógica das primícias que estabeleceste. 

— Eu não propuz a prisão de el-rei! — re- 
darguiu o arcebispo. 
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— Propozeste a desthronação. 
— Assim foi; mas a captura não. 
— Que queres, pois? 
— Que elle viva como príncipe em alguma 

das possessões portuguezas, ou no estrangeiro, se 
assim convém, com os rendimentos do seu patri- 
mónio, e honras de filho de D. João iv. 

— Pensaremos — disse o infante. 
— Agora não se discute : executa-se — con- 

cluiu o regedor da justiça. 
— Dêem alguma companhia ao preso ! — tor- 

nou Sebastião César com o rosto coberto de la- 
grimas. 

— Já lhe mandei dous religiosos da compa- 
nhia de Jesus — disse o infante com sorriso irónico. 
— Parece-me que não posso dar-lhe mais interes- 
sante companhia... 

Effectivamente, um dos padres, chegado á pre- 
sença do preso, tirou do peito estas palavras mansís- 
simas e abonatorias de um companheiro de Jesus : 
«Sua Alteza está muito sentido de chegar a execu- 
tar isto que a Vossa Magestade parecerá rigor, sen- 
do effeito de amor de irmão e não cobiça de rei- 
nar, etc. (*)i Amor de irmão, no vocabidario do 
padre da companhia! Estes homens, aliás sapientis- 
simos, davam nomes exquisitos aos actos humanos. 

(*) lAnH-catastrophet—T. 3." 
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Tirar a um rei a coroa, a mulher, e a liberdade, 
era amor de irmão! Ainda a mulher, vá, que não 
era jóia das mais raras; a coroa deixal-a ir tam- 
bém, como castigo de a trazer a baldões da gen- 
talha; mas a liberdade, perdida, por todo o andar da 
vida, andar vagaroso, arrastado de dezoito annos, 
sempre em cárceres, sem voz humana, sem peito 
compassivo onde chorar lagrimas, as lagrimas ao 
menos de arrependido !.. 

Isto, queira perdoar-m'o o jesuita, não é bem 
amor de irtnão; melhor se definiria requinte de 
verdugo, que depõe o cutelo, e prefere antes ma- 
tar a victima a picadellas de alfinete. 

Sebastião César de Menezes, odioso aos pou- 
cos amigos do rei, e mal visto dos muitos amigos 
do infante, recolheu-se ao intimo de suas incalcu- 
láveis agonias. Recordava as derradeiras admoesta- 
ções de seu irmão Diogo César, e de si para a sua 
attribulada consciência dizia: «Porque não ouvi eu 
o brado do homem que sentia sobre si a mão do su- 
premo juiz!» 

Queriam arrancal-o d'esta introversão Pedro, 
e Luiz César, receiosos de algum desconcerto intel- 
lectual. O arcebispo confessava-se réu de tremen- 
dos crimes, e pedia aos irmãos que o deixassem 
expiar e morrer antes de ser testemunha dos flagí- 
cios que os bárbaros aparelhavam ao pobre Afíonso. 

Ao cabo de dous annos de reclusão no seu quar- 
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to, pediu el-rei que o transferissem para ares do 

campo. 
O infante encarregou o jesuíta Manoel Fernan- 

des  de se intender com D. AfFonso vi. 
Propoz o padre a Sua Magestade a mudança 

para Almeirim. Aceitou o rei alegremente, e desde 
logo se aceleraram os aprestos. 

D'ahi a dias foi o mesmo padre buscar AfFonso. 
Ao atravessarem os salões, o preso como não visse 

ninguém, disse: 
—Já vejo que não sou nada! 
E, descobrindo no pateo do paço, homens ar- 

mados, perguntou ao padre Fernandes: 
— Querem matar-me ? 
— Não, senhor—respondeu o jesuíta—aquel- 

les homens vieram para defender Vossa Magesta- 
de; por que o assanhado povo é capaz de matar 
Vossa Magestade. 

Entrou el-rei n'uma liteira, que se moveu na 
direcção de Belém. Espantou-se Affonso, e disse: 

— Pois o caminho de Almeirim é por aqui ?! 
— Vossa Magestade— explicou o padre— não 

vai para Almeirim; mas sim para os bons ares e es- 
paçosa fortaleza da ilha Terceira. 

O rei foi encerrado na torre de S. Gião para 
se embarcar no dia seguinte, na esquadra ancora- 

da em Paço de Arcos. 
Pediu Affonso vi que o deixassem ir confes- 
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sar-se a S. José de Riba-mar ao convento dos Arra- 
bidos. Foi-lhe concedida uma falua, em que elle 
passou ao convento, onde foi recebido com respeito 
e lagrimas. Confessou-se, e embarcou vigiado e es- 
coltado. Da falua passaram-no á nau destinada. 

Francisco de Brito Freire fora nomeado para 
governador da fortaleza da ilha Terceira. 

Era Francisco de Brito um bravo capitão, que 
por muito affeiçoado aos Césares, conseguira, á 
sombra d'elles, grandes postos. Encetara este su- 
jeito a carreira das lettras, e cursara humanidades 
no collegio de S. Paulo em Coimbra, onde teve por 
lente, em 1618, Sebastião César. Alli começou a 
muita estima do discípulo pelo mestre, e depois se 
continuou inalterável atravez de cincoenta annos. 

Brito aceitou o encargo, recebeu a pessoa de 
el-rei, e fez d'ella homenagem nas mãos do principe. 
Foram, segundo o estylo, padrinhos d'este acto o 
duque de Cadaval e D. Rodrigo de Menezes. 

Preparada a recamara de el-rei a bordo da 
nau, e marcado o dia da partida, o governador 
Francisco de Brito foi despedir-se do seu velho ami- 
go Sebastião César. 

- Já sei que vaes ser carcereiro do infeliz 
Affonso! — disse-lhe o arcebispo— Não cuidei que 
aceitasses. . todavia, vai, meu Francisco; mas não 
mortifiques o teu preso. Lembra-te que te fez al- 
mirante a meu pedido; lembra-te que adiantou teus 
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parentes, levados por minha mão á sua presença. 
Lembra-te que lhe beijaste a mão de rei, e não 
consintas que as correntes lhe apertem muito os 
pulsos. Olha que eu estou expiando, Francisco; não 
queiras para ti, em annos tão provectos, um qui- 
nhão d'estas amarguras. 

Francisco de Brito balbuciou algumas inintel- 
ligiveis palavras, enchugou os olhos marejados, bei- 
jou o annel do arcebispo, e sahiu. 

N'este mesmo dia, o governador do castello 
da Terceira foi ao collegio da Cotovia pedir a rou- 
peta da companhia de Jesus. Receberam-no os pa- 
dres, vestiram-lhe a roupeta, com o intento de o 
terem seguro, em quanto o iam denunciar ao infante. 

O infante mandou prender BVancisco de Bri- 
to, exonerou-o do posto de almirante, do titulo de 
visconde, das honras de fidalgo, e do lugar de con- 
selheiro de guerra em que o havia nomeado no dia 
antecedente. (*) 

Francisco de Brito esteve uns trinta dias nos ca- 
labouços de Belém, donde sahiu livre e admirado 
das pessoas desinteressadas nas paixões dos parti- 
dos; mas, volvidos mezes, foi de novo, e mais rigo- 

(*) Veja a copia do manuscripto da livraria do duque 
de Cadaval, impressa em supplemento á «Anti-catastrophe», 
pag. G83. E também o já citado manuscripto da bibliothe- 
cado Porto, donde oxtrahimos a desconhecida scena doje- 
suita Manoel Fernandes com o rei enganado infameniente. 
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rosamente lançado em ferros. Reconquistada a li- 
berdade, achou-se nos braços trémulos de Sebas- 
tião César que o levou comsigo para a sua resi- 
dência, exclamando-lhe: 

— Tiraram-te a fidalguia ? Que monta isso? 
Nunca tua alma se afidalgou tanto na corte do eter- 
no Christo! 

Sebastião César não tinha ainda fechado o cy- 
clo das suas conspirações. Era geito daquella al- 
ma formada em sasão revolucionaria, e vezada á 
cogitação diurna e nocturna de tirar coroas, de 
apear validos, de alluir pedestaes de frades, e, so- 
bretudo, de anniquillar Mascarenhas. 

Agora, o scôpo do seu intento era livrar el-rei 
dos ferros, perigosíssima empreza, cujos resultados 
elle de boamente aceitava em desconto dos seus 

crimes. 
Dava certa magestade ao velho, só por si, o 

arrojo de tal commettimento, n'aquelles annos, que 
orçavam por setenta, sem confidentes valiosos, sem 
o ouro com que elles se compram, rico apenas da fa- 
ma de primeiro entre os mais doutos prelados da 
península hispânica! O que certamente não era ma- 
gestoso, nem sequer bonito, é que Sebastião Cé- 
sar, no anceio de desonerar sua consciência, deli- 
neasse um plano de resgatar o rei, plano que podia 
implicar nada menos que a independência da pátria. 

O seu intento era mover Castella a ir buscar á 
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ilha Affonso vi, casal-o com a viuva de Filippe IV, 
e rehaver assim a coroa de Portugal ; bem como 
casar D. João de Áustria com a infanta D. Maria, 
filha de D. João IV, a qual vivia em Carnide. 

Era agigantado o desígnio! Sebastião César 
incubou-o, fermentou-o em longas noutes de vigi- 
lia; mas achava-se tão sósinho que nem a seus 
irmãos queria abrir os thesouros da sua piedade e 
remorso. 



V 

A santa sé, que recusara as graças espirituaes 
e confirmação dos bispos a D. João iv, á rainha 
D. Luiza de Gusmão, e ao rei Affonso vi, foi li- 
beralissima com D. Pedro li. Que muito, se Cle- 
mente x lhe dera dispensa para poder casar com 
a mulher de seu irmão, roubado, preso e expulso ?! 
O conde do Prado viera de Roma com aquelles bens, 
trinta annos almejados. A sua entrada em Lisboa 
seria simplesmente um triumpho enorme, se não 
fosse um dclirio nacional. As almas já tinham um 
ceu mais ou menos hypothetico; os virtuosos po- 
diam morrer, na certeza de não baixarem ao in- 
ferno; 03 hypocritas e os perversos podiam contar 
com uma eternidade menos má, graças ás indulgên- 
cias e á bulia da santa cruzada. Pedro li tinha 
dado ao seu paiz não só um edificante exemplo de 
vida morigerada, que também um chuveiro de gra- 
ças, um Jordão torrencial de aguas lustraes em que 
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os peccadores podiam lavar as nódoas, certamente 
indeléveis, em quanto não viesse o sabão de Roma. 

Sebastião César de Menezes, o philosopho 
como Pascal, e o christão como Bossuet, devia de 
rir-se, se não é que chorou quando mais uma vez 
estudou a sacra cúria, que elle já tinha de sobra 
estudado na pendência de seu irmão Diogo César. 

Não o maravilhou nem entristeceu ser elle ex- 
cluído do cathalogo dos bispos eleitos e confirma- 
dos. Nenhuma das quatro mytras que elle tinha 
possuido honorificamente ajustava á vasta fronte 
de Sebastião César, por que, no laboratório escan- 
decente d'aquelle craneo, revolviam-se pensamen- 
tos assustadores para Roma, e pavorosos aos seus 
compatriotas por demasia de fulgores. Ahi está, 
pois, Sebastião César de Menezes simples doutor 
em ambos os direitos, pobre, ás sopas de seus ir- 
mãos, com as simples honras de inquisidor-mór. 

Um dia, como elle visse da janella do seu 
quarto o conde de Óbidos no coche do príncipe, 
com o barão de Bataville, embaixador de Hespa- 
nha, á sua direita; e como soubesse que o conde 
de Castello Melhor vivia tranquilíssimo nas suas 
terras de Pombal; e visse frei Martinho do Rosá- 
rio nomeado capellão da rainha, soltou uma estri- 
dente gargalhada, e disse por entre impulsos suf- 
focantes de riso: 

— Este mundo!. . o que é este mundo!.. 
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Como tu morreste em óptima occasião, meu pobre 
Diogo! Eu queria vér a tua resignação em presen- 

ça destas provocações! 
E, depois, chamou seu irmão mais velho, e 

disse-lhe: 
— Ouvi contar quando nosso pai morreu que 

os teus irmãos ficavam pobres com pouco mais ou 
pouco menos de seis mil reis mensaes para alimen- 
tos. Sabes tu, Luiz, que eu, desde mestre no colle- 
gio de S. Paulo, ganhei a minha vida, sem te pe- 
dir ceitil dessas migalhas... Hoje necessito-as, e sei 
que me hão-de abastar. Pouquíssimo come um ve- 
lho, e pouquíssimo viverei comendo... 

— Pois queres deixar-me ?! — atalhou Luiz 

César. 
— Vou sahir de Lisboa. Ha ahi espectáculos 

que me empeçonham o sangue. 
— Pois, se queres sahir, careces de me reque- 

rer alimentos? Não tens tu ahi toda a casa de nosso 
pai ? Não tens os meus contadores abertos ? Não 
ha ahi bens que vender quando o dinheiro estiver 
exhaurido ? 

— Dá-me simplesmente o queé meu—insistiu 
Sebastião César—Se alguma hora maiores necessi- 
dades me sobrevierem, recorrerei a quem devo, a 
ti, meu bom Luiz, o mais ditoso de todos nós, 
porque nunca sahiste de tua casa, do aconchego de 
tua familia, e do circulo estreito da vida em que o 
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homem encontra Deus em todos os pontos da cir- 
cumferencia. Morre em paz, meu querido irmão! 

— E para onde intentas ir? 
— Para o Porto. Não chegam lá os estrondos 

d'esta execrandissima Babylonia. Alli estive alguns 
mezes, quando como bispo fui entender em negócios 
independentes de Roma. Era um deliciar-se a alma 
vêr aquella grande officina de homens laboriosos, 
descendentes dos bravos estremecidos de D. Joãoi, 
e daquelles valorosos que sahiram a expensas suas ás 
conquistas do infante Henrique, do grande príncipe 
que nasceu entre elles. Alli tenho os meus amigos e 
parentes condes de Penaguião, affastados também 
d'este covil de infames, que todos sahiram trium- 
phantes pelos escoadouros immundos que lhe abriu 
a mão do infante incestuoso e verdugo do legiti- 
mo marido d'essa Faustina, que suja o throno de 
Santa Isabel!.. Faustina lhe chamei eu!.. que 
injuria faço a Marco Aurélio, se por ella houvermos 
de comparar-lhe o marido ao sábio imperador 
mano!.. Em fim, Luiz, vou para o Porto; kj, ter- 
minarei esta revezada carreira, toda voragens, umas 
cobertas de silvedos pungentes, outras de flores 
traiçoeiras; mas voragens sempre. E' tempo de va- 
gar a Deus. Por aqui me vou recortado de crue- 
lissimos golpes, e cheio de inexgotaveis lagrimas... 
valha-me a misericórdia do Senhor, que não ha ahi 
na terra sete palmos privilegiados onde me acoite, 

pueu 
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senão os da rasa sepultura que a tua piedade, ou a 
de teus filhos me ha-de esmolar.. . 

Proseguia Sebastião César abraçado no irmão, 
quando o corregedor se annunciou. 

Luiz César estremeceu, e disse: 
— Que será ? 
— Naturalmente o infante muda-me o itinerá- 

rio da jornada—disse com boa sombra o velho. 
Entrou o corregedor, sujeito de boa presen- 

ça, e antigo respeitador do ex-ministro, e leu com 
visível pesar um decreto de el-rei que mandava 
retirar-se Sebastião César de Menezes para cincoen- 
ta léguas distante de Lisboa. 

— Essa jornada, disse César, tencionava eu 
começal-a amanhã. Assim, começal-a-hei hoje, se 
sua alteza ordena. 

O corregedor deu muitas satisfações de ser 
elle, por sua posição, obrigado áquella diligencia, as 
quaes Sebastião César lhe aceitou como prova de 
antiga amisade. 

Chamou-o o corregedor á puridade, e disse-lhe: 
— Eu já antes de hontem sabia que um de- 

creto se lavrava contra vossa senhoria reverendís- 
sima ... 

— Retire o tratamento;—atalhou César—que 
eu, pelas pragmáticas do reino, creio que tenho ape- 
nas uma vossa-mercê. Eu já não sou nada. De in- 
quisidor me demitto eu. 
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O corregedor proseguiu: 
— Esperava eu mais áspero decreto, porque 

alguém da corte me asseverou que o libello offere- 
cido ao rei contra vossa senhoria reverendíssima 

era pavoroso. 
— Oh!.. 
—Além de que, os inimigos que sustentavam 

a accusação eram poderosíssimos. 
— Serei indiscreto perguntando se 6 o con- 

de de Óbidos ? 
— Esse é um; todavia o menos ostensivo. O 

mau, o terrível, é frei Martinho de Lencastre. Ago- 
ra, senhor D. Sebastião César, por sua honra lhe 

peço que... 
 Olhe que me offende involuntariamente, 

meu amigo... Com que então frei Martinho !.. E 
a fabula de Phedro realisada n'elle, pelo que toca ao 
burro. Eu, mais feliz que o leào escouceado, não 
gemo, rio-me; e, se hei-de gemer, será pela igno- 
minia de uma corte em que frei Martinho se ar- 
vora o indicador de Sylla para as proscripções ! 
Mais me espanta ainda que o frade, ao ministrar 
o sacramento á rainha nossa senhora, lhe não pe- 
disse a minha cabeça, este velho craneo esbrugado 
de carnes, que elle devera pendurar das camandu- 

las de franciscano !.. 
O corregedor ria-se do sarcástico humor do 

César, e entre si dizia: 
16 
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— Que immensa e corajosa alma! 
Despedia-se o magistrado, quando Sebastião 

César, com elle ainda nos braços, lhe disse: 
— Peço-lhe um favor, amigo. 
— Mande-me vossa senhoria. 
— Tenho alli o meu annel de arcebispo de 

Lisboa. Queria que m'o levasse de presente a frei 
Martinho do Rosário para servir-se d'elle, quando 
a mytra lhe cahir sobre a cavernosa cabeça. Frei 
Martinho deve ser mytrado, ou eu sou um asno 
maior de marca! 

Riu-se o corregedor, tomando em gracejo o 
pedido, e sahiu. 

Na tarde d'este dia, Sebastião César, acom- 
panhado de seu irmão, jornadeou para o Porto em 
liteira. Ao passar os muros da cidade pela porta 
de S. Sebastião da Pedreira, sahiu-lhe do lado da 
quinta de Diniz de Mello e Castro um coche com 
dous estribeiros. Conheceu de prompto as armas dos 
Mascarenhas. 

Era frei Martinho de Lencastre que intencio- 
nalmente lhé sahia ao encontro. 

Ao perpassar do coche pela morosa liteira, o 
frade poz a cabeça fora, e perguntou : 

— Quem venceu ? 
— O mais burro — respondeu Sebastião Cé- 

sar de Menezes. 
Frei Martinho ficou intupido. 
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— Ha-de ser arcebispo — disse o velho ao ir- 
mão. —Cardeal... quem sabe? A pontífice não irá, 
porque o espirito miraculoso desde que uma vez 
entrou e fallou no bojo d'uma cavalgadura de Ba- 
laã, não me consta que entrasse no corpo de outra. 

Luiz César acompanhou o irmão até Sacavém, 
jornadeando de noute. Ao outro dia continuou sua 
jornada; e uma légua teria andado para além da 
villa onde pernoutara, quando os liteireiros avis- 
taram, ao longe do caminho que trasiam, três ca- 
valleiros a desapoderado galope. Avisaram Sebas- 
tião César, que disse comsigo: 

— São contra-ordens. .. E' frei Martinho que 
se vingou da lisonja que lhe disse... Seja o que 
Deus quizer. 

Avisinharam-se os cavalleiros da liteira, e sof- 
frearam as rédeas cingidos com as portas. Parou a 
liteira. 

— Que querem vossas mercês ? — perguntou 
Sebastião César. 

— Não me conhece!.. — disse o mais velho 
dos três com semblante entre alegre e magoado. 

— Certo que não. 
— Eu quizera — tornou o cavalleiro — aper- 

tar-lhe a mão com a direita; mas não tenho braço, 
como vê... Nem assim me conhece ? 

Sebastião fitou-o muito no rosto, e disse com 
alvoroço: 
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 Ah ! então sois o marido de minha sobri- 

nha D. Maria de Menezes? 
— E estes são meus filhos que pedem a ben- 

ção de seu tio — disse D. Pedro Navarro. 
— Pois são vossos filhos esses dous guapos 

cavalleiros que eu vi tão verdinhos e infantis !.. 
Chegai-vos aqui, moços, que vos quero abraçar. 

Os mancebos, um de desessete e outro de de- 
senove annos, já tinham descavalgado, e correram 
a abraçar as pernas do irmão de seu avô. 

— Bellos moços, formosos Menezes sois, meus 
rapazes! Já vejo que estais no exercito! Desgra- 
çado paiz vos gasta as forças; mas servi-o, servi-o, 
moços , com tanta generosidade como vosso pai. 

Vós é que estais avelhentado, D. Pedro!.. E mi- 
nha sobrinha como está? E' ainda formosa? 

— E' mãi de seis filhos —disse D.Pedro—e 

não cuida senão da formosura da alma d'elles. 
— Ora, pois, viestes vêr-me? — tornou César. 
— Chegamos hontem de manhã a Lisboa; e 

assim que nos disseram o destino de v. s.a, viemos 

n'este rumo. 
— Pois aqui me tendes... Vou desterrado para 

o Porto: é um mau galardão para velho, que bem 
ou mal serviu a pátria cincoenta annos; mas, em 
fim, sempre me deixaram a cabeça e o juizo para 
ainda fazer máximas acerca das vaidades do mun- 
do. Aqui vou. Vosso avô, rapazes, encarregou-me 
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de vos adiantar; ainda bem que não carecestes de 
mim, porque eu muito ha que vivo por castellos, se- 
questrado da corte, e por solidões onde não entra- 
va raio de luz de favor real, com que podesse 
alumiar-vos o melhor caminho da vossa carreira. 
Agora, claro vedes que vos não posso valer de na- 
da. Dou-vos a minha benção, outra para vossa mãi, 
e ide-vos com a divina graça. 

— Vai um só de meus filhos — accudiu D. 
Pedro — avisar sua mãi de que eu e o outro acom- 
panhamos v. s.a ao Porto. 

— is ão vo'1-o consinto — atalhou o velho. 
—Que nos faz isso?—tornou D. Pedro Navar- 

ro— a estrada é larga: iremos contra sua vontade. 
— Pois vinde, meus amigos— disse Sebastião 

César com os olhos vidrados de lagrimas — vin- 
de, que praticaes um nobre feito, porque vai aqui 
um vosso parente pobre. 

— Vai tu, Álvaro, — disse o pai a um dos fi- 
lhos — e refere a tua mãi o que ha passado. De- 
pois, com dous dias para arranjos, partirás com ella 
e com tuas irmãs caminho do Porto. De hoje a oito 
dias estarei á vossa espera. 

—Pois minha sobrinha vem?!—perguntou ale- 
gremente o velho. 

— Sim, meu querido amigo, vem—disse Na- 
varro — porque ninguém sabe consolar como mu- 
lheres que sofireram. 



VI 

y 

Os Sá e Menezes do Porto, senhores de Fon- 
tes, Mathosinhos e Penaguião, estavam com a prin- 
cipal nobreza da sua cidade esperando na aldeia dos 
Carvalhos Sebastião César. O velho apeou da litei- 
ra para abraçar os parêntese a comitiva. Depois, 
com instantes rogos, alcançou que o deixassem en- 
trar no Porto sem séquito, como desterrado, como 
pobre. A insistência foi tanta, que os fidalgos acce- 
deram para o não magoarem. O acompanhamen- 
to do homem, quatro vezes eleito nas maiores pre- 
zalias do reino, era o marido, e o filho de D. Maria 
de Menezes. 

Estava-lhe preparada a casa dos alcaides mo- 
res do Porto, com apparato de criados dos Sás e 
Menezes, cujos era de juro e herdade a alcaidaria da 
velha burgueza, mài do Portugal, que ella creára, 
vestira de ferro, e fizera nação, robusta e deste- 
mida, entre os seus braços e sobre a amurada das 
suas naus. 



I.CCTA  DE   GIGANTES 207 

Sebastião César despediu os lacaios, o mor- 
domo, o capellão, o reposteiro, o estribeiro, o mes- 
tre da cosinha, e ficou aposentado n'um ou dous 
quartos do palácio, em quanto se lhe ageitava resi- 
dência humilde e ajustada ás suas posses e abati- 
mento. N'estes excessos poderia, talvez, entrar um 
não sei quê de vaidade ou capricho com que os 
grandes homens despremiados folgam de tornar 
mais solemne a sua desgraça; ou talvez desapego 
de glorias, resolução feita de se dar como exemplo 
das vicissitudes d'esta vida. Como quer que fosse, 
a muito custo conseguiram os Menezes que seu pri- 
mo se conservasse na casa, desnudada de pompas, 
silenciosa como o deserto de um anachoreta. 

D. Maria de Menezes lavou com lagrimas a 
mão de seu tio, e debalde supplicou a deixasse vi- 
ver com seus filhos em companhia delle. 

— Não, Maria;— obstava Sebastião César — 
Vai cuidar na tua casa e na educação d'estas meni- 
nas. Teus filhos são soldados, e não podem, nem 
devem estar aqui. 

— Não ha guerra agora—contraveio D. Maria. 
— Pois é preciso que elles vão para onde se- 

jam vistos do rei. O Porto é terra de outra indole 
que não Lisboa, ou Évora, onde se apinham todas as 
glorias da milicia. Como queres tu que Álvaro e 
Diogo se andem passeando em seus cavallos por es- 
tas ruas que não tem largura para cavalleiros de foi- 
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ga e passa-tempo ? Não ouves1 este labutar de mar- 
tellos e theares ? Aqui não ha mais sociedade que 
a dos officiaes com os seus mestres. A fidalguia es- 
tanceia pouco por estas ruas incarvoadas e escor- 
regadias. Frades, isso sim, ha aqui muitos frades, 
e Deus sabe quanto lhes custou a fazer casa no meio 
d'estes trabalhadores ! D'ahi procede talvez que os 
ha mui virtuosos, e muitos fazem timbre de o ser 
para tirarem a razão aos seus detrahidores. Mas cui- 
das tu que os teus filhos hào de ir espairecer por 
portarias de conventos ? Outras portarias de con- 
ventos ha ahi; mas d'essas mister é que tu os remo- 
vas, senão queres que de bravos leões, que podem 
ser, se transformem em timidos cochinos, por effei- 
to dos filtros com que as Circes dos mosteiros usam 
transfigural-os. Manda-os para à corte, que eu es- 
crevo a seus tios Pedro e Luiz para adiantal-os, 
posto que, a meu juizo, dizerem que são meus so- 
brinhos é retardarem-se. Assim mesmo deixal-os ir, 
e que esperem as correntes encontradas da corte: 
lá virá uma que os leve á graça do reinante. Re- 
commendo-vos, porém, moços, que se algum dia os 
parciaes de AfFonso vi se sublevarem contra o in- 
fante, sede pelo rei legitimo, que ó o infeliz encar- 
cerado na ilha. Eu tenho pedido a Deus misericor- 
dioso que despene aquella alma, duramente cas- 
tigada de suas imprudências e viciosas inclinações. 
Affonso era um mau torrão desamparado de culti- 
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vo: deu cardos em vez de grãos. O pai amava-o 
no extremo, e a mãi no excesso. Perdeu-o primeiro 
a mài, e depois os abjectos consócios das suas rapa- 
ziadas. Teve um mestre muito doutor, e muito 
parvo... Dizem-me que elle vem ahi para a Sé, 
assim que o velho Nicolau Monteiro fechar olhos! 
Acabou elle de dar á estampa um livro vilissimo de 
objurgatorias contra o seu discípulo. (*) Quem, como 
eu, conheceu este Correia de Lacerda mau estudan- 
te, mau marido, mau viuvo, que muito se agora o 
conhecer mau vassallo, e péssimo prelado?... Fez-se 
padre ha poucos mezes, com o olho posto na mytra 
de D. Rodrigo Pinheiroe D. Rodrigo da Cunha!.. 
As mytras tem os seus fados assaz tristes!. Pois, 
meus sobrinhos, ide levar vossa mãi á sua commen- 
da, aconchegai bem do lume os pés de vosso pai, 
que vem ahi o inverno, e ide vós para Lisboa re- 
querer sem desdouro nem abjecção de vossos apel- 
lidos. Quero que vos assigneis Césares, ainda que 
vos aflrontem por isso. Meu irmão Luiz vos reco- 
nhecerá seus sobrinhos; e se vos pozerem pecha de 
origem avoenga, porque vosso avô foi frade, per- 
guntai ao primeiro sangue dos éphoros d'estes rei- 
nos quantos condados lhes promanaram da geração 
de bispos. Perguntai a D. Nuno Alvares Pereira 
quem era o prior seu pai, e a sua mãe Iria. As- 

(*) Alludia á >Catastrophe» do bispo doPorto D. Fer- 
nando Correia de Lacerda. 
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signai-vos Césares, que é mercê que vos deu   D. 

Manoel, no dia mais glorioso da nossa geração. (*) 

Sevos perguntarem quem é o Navarro vosso pai, 

perguntai vós ao governador do  reino quem é o 

Barbadão, avô do fundador da casa bragantina!... 

O velho sorriu-se como quem tinha vontade 

de contar os amores de D. João I com a filha d'um 

lavrador, que molestado em sua honra pelo des- 

douro da filha, nunca mais tosquiou as barbas, e de 

as ter grandissimas lhe deram alcunha de barbadão. 

Claro se denuncia quanto ainda a soberba da 

prosápia avassalava os quebrados espíritos de Se- 

bastião César de Menezes! Aquelle rebelde animo 

havia de ser empreza de costa acima subjugal-o. 

Faltava-lhe o instrumento providencial, com que 

(*)... Algumas famílias cTestes reinos conservam hoje 
os1 apellidos e alcunhas de seus progenitores, como são os 
da familia de Vasco Fernandes César, que por fazer no mar 
grandes proesas, assignalados e valorosos feitos, el-rei D. 
Manoel o abraçou, dizendo: Isto i feito de César. E assim 
os seus descendentes conservam o nome patroiAJAÍco de 
Fernandes, e alcunha de César, e trazem por armas em uma 
parte do seu escudo seis galeotas, e por timbre outra que 
el-rei D. Joào m lhe deu em premio e honra de haver des- 
baratado com uma só caravella seis galeotas de mouros. 
Álvaro Ferreira de Vera-Orig. da nobreza, e Damião de 
Góes, Chronica de el-rei D. Manoel. Importa, porém, saber 
que já em tempo d'el-rei D. Fernando viviam n'estes reinos 
fidalgos de upellido de César. Veja D. Nunes de Leão. 
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do peito de frei Diogo César se esvasiara o ódio. 
Não era pai. O amor divino, podendo tanto, era 
menos effectivo e efficaz no coração d'este homem 
do que tinha sido o mais sublime amor humano, o 
amor paternal, no espirito do frade. 

Também presumo que o desvanecimento de 
sábio podia muito com elle. Frei Francisco de San- 
to Agostinho de Macedo, o prodigioso escriptor, com 
quem ninguém de sua geração competiu, escre- 
via-lhe de Veneza, condecorando-o com o titulo 
de pharol universo. (*) Não seria cousa de grandes 
estranhezas voltar Sebastião César á corte, e arras- 
tar com mais ou menos subserviência os derradei- 
ros annos por sobre alcatifas do paço, se o infante o 
chamasse em termos doces que lhe fossem linimento 
á ferida do orgulho. Todavia, retiro a hypothese 
talvez injusta, se n'isto vai desdouro á religiosa resi- 
gnação, e renuncia do mundo, com que o insulado 
velho arreda de si os affagos de amigos e considera- 
ções da gente mais graduada da cidade hospedeira. 

NSo vingaram, porém, os seus muitíssimos es- 
forços affastar a sobrinha de uma pequena casa con- 
tigua á dos alcaides. Os moços sahiram para os 
seus postos na guarnição das villas fronteiras; e a 

(*) O conceito do citado sábio acerca de Sebaatilo 
César podem os curiosos lêl-o no Propugnaculum Lusitano 
gallicum contra calumnias hispano-belgicas, pag. 208, Pa- 
rir, 16... fl. 
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mãi com o marido e filhas ficaram vellando o 
bem-estar do velho, no pouco em que elle muito 
obrigado consentia. De sua casa lhe mandavam os 
alimentos, que elle parcamente provava, e todos os 
dias D. Maria de Menezes lhe ia cuidar da lim- 
peza da sua modesta camará. 

Aconteceu, naquelle tempo, entrar a barra do 
Porto uma esquadra, em que andava viajando Cos- 
me de Medicis. Este futuro grão-duque da Tosca- 
na foi um dos mais turbulentos príncipes do seu tem- 
po. Tinha elle casado, oito annos antes, com Mar- 
garida Luiza de Orleans, prima de Luiz xiv, com 
a qual se desaveio e apparentemente divorciou, pa- 
ra mais livremente correr mundo e dissipar os the- 
souros de seu pai, Fernando li. (*) 

O senado portuense, quando houve noticia da 
chegada do príncipe, e próximo desembarque, não 
sabia como ir cumprimental-o a bordo, por que 
nem entre os edis, nem na cidade havia pessoa que 
fatiasse francez ou toscano. O conde de Penaguião, 
por lustre e honra da sua terra,custava-lhe amarga- 
mente que o senado d'uma  cidade tào nomeada 

(*) N'este mesmo anno de 1670 lhe morreu o pai. Se- 
nhoreou-se do governo, arruinou o commercio e a agricul- 
tura de seu paiz com violentos impostos, e decretou suppli- 
cios atrozes. Perseguiu quantos homens de letras honravam 
a Toscana, salvo os poetas que o encomiaram. Morreu odia- 
do em 1723, deixando a coroa, contra sua vontade, a seu fi- 
lho João Gastào,ultimo grào-duqueda casa de Medicis. 
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fosse fazer silenciosas mesuras a um príncipe, que 
já tinha fama de chasqueador. Os vereadores cor- 
riam azafamados para casa dos Sás e Menezes pe- 
dindo alvitres, e para os conventos pedindo frades 
que fallassem linguas estrangeiras. Onde quer en- 
contravam um monge capaz de comprimentar o 
principe em latim, grego e árabe; mas em francez 
ou toscano ninguém. 

O conde foi aos aposentos do primo César 
contar-lhe consternado o terror do senado por fal- 
ta de lingua idónea com que felicitar Cosme de 
Medicis. Sebastião César, depois que lhe ouviu as 
expressões afflictas, disse: 

— Não se moleste a cidade que me acolheu 
tão benigna. Eu irei, se ella me dá tamanha hon- 
ra, fallar em seu nome ao principe. 

0 primo abraçou-lhe os joelhos, e correu a 
levar a boa nova ao senado. 

Ao outro dia, foram a camará e o juiz do 
povo, o governador das armas e o da relação bus- 
car Sebastião César na carroça do conde. Desce- 
ram a Miragaya, embarcaram em chalupas visto- 
samente aderessadas, e atracaram á náu de maior 
porte. O principe recebeu os illustres hospedes, ro- 
deado dos seus gentis-homens, e ouviu em cor- 
recto francez um magnifico discurso já em louvor 
dos Medicis, já engrandecendo a honra que tal hos- 
pede vinha trazer á cidade, onde nascera o prin- 
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cipe, que abrira o caminho dos mares entre as na- 
ções europeas e entre as mais remotas cTangulo a 
angulo do mundo. 

Os vereadores, os magistrados judiciários, o 
governador das armas, symbolisavam todos o es- 
panto com cem bocas na mais larga dimensão das 
respectivas mandíbulas. O principe respondeu em 
francez ao cortejo e convite da cidade, e sa- 
hiu n'um bergantim a terra, onde o aguardavam 
quatro nedeos machos apostos á berlinda do anti- 
go camareiro-mór de D. João iv. Hospedou-se 
Cosme de Medicis na casa da camará, andou com 
Sebastião César, e grande cortejo de fidalgos com 
suas librés a percorrer as ruas do Porto com uma 
coragem digna de memoria, e dispensou-se de ir 
adorar a múmia de S. Pantaleão na cathedral, e as 
reliquias dos santos martyres de Marrocos em S. 
Francisco. Este Cosme parece que não era mais de- 
voto que seu avô Lourenço de Medicis. O famige- 
rado Suovonarola, prior de S. Marcos, com o seu 
excesso de piedade conseguira anniquilar n'aquella 
familia real da Toscana o respeito ás santas mú- 
mias e ás santas reliquias. 

O principe, ao terceiro dia, continuou a sua re- 
creativa viagem,depois de agradecer a Sebastião Cé- 
sar e ao senado da camará a obsequiosa recepção. (*) 

(*) Veja Barbosa, na «Bibliotheca», art «Sebastião Cé- 
sar de Menezes». 
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No fim òVaquelle anno de 1672 chegou ao Por- 
to, vindo de Castella, o conde de Humanes, de pas- 
sagem para Lisboa, como embaixador. 

D. Pedro de Menezes, próximo parente de Se- 
bastião César, como soubesse em Castella, onde 
vivia intitulado duque de Coimbra, que o inquisi- 
dor geral estava na desgraça da corte e no dester- 
ro, recommendou ao embaixador que se não dis- 
pensasse de fallar com Sebastião César. Este seria 
o motivo da passagem do conde pelo Porto. 

Praticaram a sós frequentes vezes, e ahi pla- 
nearam um assalto á fortaleza da ilha, e o casa- 
mento da rainha viuva deFilippeivcomAffonsovi, 
e o de D. João de Áustria com a infante de Portugal 
D. Maria. 

Facilmente se impressionou o conde de ideias 
expostas com a firmeza e eloquência de um longo 
cavar e meditar n'ellas. 
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Com o firme propósito de as pôr em pratica, 
pediu o conde uma lista de sujeitos portuguezes a 
quem revelasse a conjuração. O César, que profun- 
damente conhecia os homens de seu tempo, indi- 
cou-lhe Francisco de Mendonça Furtado, e seu ir- 
mão Jerónimo; um irmão do conde dos Arcos, de 
nome D. Fernão de Mascarenhas; D. Gaspar Mal- 
donado, chanceller mór do reino, e seu filho D. 
Gaspar; José Peçanha corajoso e ambicioso capi- 
tão de cavallos; António Cavide, secretario de esta- 
do; Diogo de Lemos, advogado do desembargo 
do paço, sujeito de summa valia na ilha Terceira; 
o arcebispo Gabriel Marques, e alguns frades im- 
portantes de diversas ordens. O conde de Huma- 
nes inscreveu estes nomes n'uma fatal carteira, e 
foi esperar em Lisboa o ensejo de executar a tra- 
ça, grandemente applaudida em Castella. 

Quando as funestas consequências d'esta cons- 
piração se afogarem em sangue, já Sebastião Cé- 
sar de Menezes terá dado contas á justiça impre- 
terível do quinhão que teve n'ella. 

Como corressem alguns mezes sem leve indi- 
cio de sublevação ou movimento na ilha, o inqui- 
sidor esmoreceu e olvidou-se. 



VIII 

As faculdades moraes de Sebastião César ti- 
nham enfraquecido n'aquella voluntária soledade 
com que elle rebatia os impulsos do seu tempera- 
mento. Alguma vez lançou mão da penna e dos 
apontamentos para escrever a historia pátria dos 
últimos cincoentaannos, cujas phases principaes lhe 
tinham sido mais ou menos contingentes. 

Pouco meditar e pouco escrever o fatigava e 
lhe esvahia a cabeça; vinha logo a desmemoria, 
o esquecer-se não somente dos factos, que também 
das palavras ajustadas á ideia. 

Depunha a penna, e carpia-se. Aquellas la- 
grimas não lhas comprehendia a sobrinha. 

O frade mais conspícuo do Porto, n'aquelles 
dias, era frei Thomaz do Espirito Santo, cónego 
de S. João Evangelista, famoso em lettras e pie- 
dade. Com preferencia a todos os visitantes, quasi 

17 
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sempre importunos, este loyo era bem acolhido do 
desterrado, e ouvido com veneração e prazer. 

Frei Thomaz penetrara o âmago d'aquella al- 
ma não intendida dos parentes. Via em Sebastião 
César a lucta espedaçadora de dous homens: um 
que se agarrava á ancora da esperança em Deus; 
outro que estendia os braços á mytra de arcebis- 
po e ás insígnias de ministro. Urgia ao ministro 
intelligente da religião dos infelizes desesperança- 
dos neste mundo matar o segundo homem, o an- 
tagonista vencedor do outro, o demónio que ne- 
gaceava com a mytra e com as insígnias d'entre os 
pavilhões franjados do throno. Fallou-lhe com san- 
ta audácia, primeiro como philosopho, depois como 
christão. Amolleceu-lhe a alma até ás lagrimas; e 
deste orvalho salutar, em terra secca pelo queimar 
da paixão do mundo, fez brotar duas singelas flori- 
nhas, que o frade denominou caridade e esperança. 

Ao fim de seis mezes, Sebastião César escu- 
tava o loyo com attenção infantil, rejubilava-se a 
cada favo do colmeal de Jesus, colhido no Evan- 
gelho, e por mão de frei Thomaz espremido na al- 

ma sequiosa. 
Entrou com elle o fervor demasiado, o asce- 

tismo com as suas tristezas e alegrias intercadentes. 
Agora chorava abraçado á haste da cruz, logo exul- 
tava em phrases hymnicas, e raptos de transillu- 
minado. 
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Frei Thomaz não queria tanto: assustava-se do 
excesso; reprehendia o zelo suicida dos cilicios, e 
levou-lhe ura dia do quarto as disciplinas. 

A 10 de maio d'aquelle anno succedeu o fa- 
migerado desacato de Odivellas. O leitor sabe que 
a sagrada custodia appareceu vasia das hóstias, e 
as hóstias sotterradas por mào do miserável António 
Ferreira, moço da porta das freiras, que morreu 
garrotado, depois de lhe cortarem as mãos, e foi 
queimado cinco mezes depois do sacrilégio. Como 
a piedade dos nossos reis e justiças intendessem 
que a morte do criminoso não seria bastante sa- 
tisfação a Deus sacramentado , ordenaram-se de- 
monstrações de sentimento em toda a terra portu- 

gueza. 
O cabido portuense fez uma solemnissima pro- 

cissão em signal de sua angustia por aquelle sacri- 
légio. No couce desta procissão de penitencia ia Se- 
bastião César de Menezes, descalso, com a fronte 
nua e curvada, com os braços cruzados, e um spar- 

to pendente do pescoço. 
Cahiram muitas lagrimas d'olhos que o tinham 

visto nos coches reaes a par com D. João IV e com 

D. Affonsovi. 
Nas cerradas filas de povo que ladeava a pro- 

cissão, e pedia a clamores altos a misericórdia do 
Senhor offendido, estava o desembargador da rela- 
ção do Porto, Manoel Rodrigues Leitão, doutor em 
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ambos os direitos, contemporâneo de Sebastião Cé- 
sar na Universidade, e seu amigo, tanto quanto o 
permittiam as distancias de posição e nascimento. 

O doutor Manoel Rodrigues seguiu de perto 
o illustre penitente, enchugando as lagrimas, e 
olhando commovido para aquella cabeça calva e lu- 
zente pelo sol de um meio dia de junho. A pro- 
cissão parou em frente do mosteiro de carmelitas 
descalsos. As faces de Sebastião César iam cober- 
tas de camarinhas de suor. Manoel Rodrigues abei- 
rou-se d'elle, pediu-lhe vénia dobrando religiosa- 
mente o joelho, e limpou-lhe o suor com o seu len- 
ço, que levou depois aos lábios. 

O velho encarou-o com boa sombra, e disse-lhe: 
— Parece-me que vos conheço, amigo. 
— Sou o Rodrigues Leitão, condiscípulo de 

vossa senhoria reverendíssima. 
— Agora me recordo de vos fallar em Lisboa. 

Já sei que fostes saber de mim. Ide vêr-me, quan- 
do poderdes. 

Proseguiu a procissão; e, por volta das qua- 
tro horas, recolheu á Sé. 

Sebastião César, com quanto fizesse voto de 
voltar a pé á sua residência, desmaiou ao dar os 
primeiros passos fora do templo. Ampararam-no os 
braços de D. Maria de Menezes e do desembargador 
Manoel Rodrigues Leitão. Sentaram-no em uma ca- 
deira de varaes, e levaram-no a casa, rodeado de 
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povo, que se premia em volta da cadeira para lhe 
pedir a benção. 

O palácio dos alcaides, a rua das Flores, e ter- 
reiro de S. Domingos atulhou-se de nobres, de mé- 
dios, de povo, a quererem saber do estado do san- 
to, com que a voz geral principiava a canonisal-o. 

Sebastião César pediu repouso, e levou para 
junto de si o homem caritativo, que lhe enchugá- 
ra o suor, a sobrinha que o levava pela mão, e o seu 
confessor frei Thomaz do Espirito Santo. 

Adormeceu depois que tomou um pouquinho 
de alimento, e espertou com alegre rosto. Conver- 
sou largamente com Manoel Rodrigues, sujeito de 
summo saber, e lente de direito canónico, sobre 
cousas da Universidade do seu tempo, e melhora- 
mentos que cumpria fazer nas disciplinas de cada 
faculdade. Depois, a súbitas, sublimou-se a inlevos 
ascéticos, ora sorrindo á esperança do ceu, ora cho- 
rando sobre suas culpas. Consolavam-no a apostó- 
lica intimativa do loyo, e as circumspectas razões 
do douto desembargador. 

Posto que os seus muitos amigos lhe receassem 
vida para pouco, Sebastião César recobrou forças, 
e mais duradoura alegria nas intermittentes da tris- 
teza e sequidão de alma. Eram quasi sempre com 
ellc Manoel Rodrigues Leitão e frei Thomaz. Acom- 
panhavam-no a curto passeios, bem  que, a cada 
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passo, Ih'os estorvassem grupos de povoabeijar-lhe 
a mão, posto que elle quizesse esquivar-se. 

O desembargador, que nào gosára fama de 
mui devoto, desde que praticava com Sebastião 
César dava na vista por sua muita frequência dos 
templos. Peço ao leitor que me não acoime de pro- 
lixo no que vou dizendo tocante ao desembargador, 
porque se tracta de um grande homem, do funda- 
dor da religião de S. Philippe Neri, ou dos Con- 
gregados no Porto,e ao mesmo tempo fundador da 
casa dos expostos n'esta cidade. 

No começo do anno seguinte, Sebastião César 
recebeu aviso de que Sua Magestade lhe fazia a 
graça de dar por concluído o prazo do seu desterro. 
Era Luiz César o portador do decreto. 

Sebastião sorriu-se, e murmurou: 
— Enganou-se o snr. infante: o meu desterro 

não está ainda findado. O decreto hade vir do rei 
dos reis. Aqui morrerei, meu irmão. De que sir- 
vo eu á corte, ou de que me serve ella a mim já 
agora? Onde quer nos veste a caridade as galas 
unia mortalha. Se a terra não é paraizo de todos, 
tem de bom ser sepultura de todos.. . 

Quedou-se suspenso, como continuando a fal- 
lar para o interno de sua serena alma; depois, olhan- 
do fito no desembargador, disse: 

— Snr. dr. Jlanoel Rodrigues Leitão, um fa- 
vor vos peço, e fio de vós me cumprireis este pe- 
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dido. Lembrado sois de me ter enchugado o suor 
n'aquella procissão penitente de ha sete mezes. Es- 
queceríeis o lugar onde houveste comigo a caridade? 

— Não, senhor. Foi em frente da portaria da 
igreja dos Carmelitas. 

— A distancia de cinco ou seis passos do li- 
miar do templo — continuou Sebastião César. — 
Pois então vos rogo me deis sepultura n'aquelle 
mesmo lugar, onde me enchugastes o rosto. E, se 
alguém, com qualquer rasâo de humanos respeitos, 
quizer levar o meu cadáver para jazigo de capella, 
ou catacumba de família, impugnareis o acto in- 
justo, escudado com a expressa declaração que vos 
faço em presença de testemunhas ... por que eu 
não tenho senão estes ossos de que dispor n'alguns 
palmos de terra, que os frades carmelitas carido- 
samente me concederam já no adro da sua igreja. 

Ninguém lhe contradictou a disposição. O cOm- 
pungimento dos circunstantes contrastava com o 
semblante plácido de Sebastião César. 

A'quella hora seguiram-se os dias serenos dos 
primeiros mezes do anno de 1G72. 

Os netos de frei Diogo César foram do Alem- 
tejo, chamados por sua mài, receberas bênçãos do 
moribundo, cujo fechar dolhos todos esperavam de 
um para outro momento. A interinidade era a con- 
sumpção, o progressivo rompimento da vida fibra 
por fibra. 
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Também foram de Lisboa os filhos de Luiz 
César e de Pedro César, com poucos mais dos pa- 
rentes, assistirem á despedida do grande homem 
que lhes lustrava os appellidos com as letras, tanto 
ou mais que seu avô Vasco Fernandes com as vi- 
ctorias do mar. 

Reunidos todos aquelles que mais presados 
lhe eram, Sebastião César fallou assim com tardas 
e mesuradas vozes: 

— Meus amigos, abro-vos o livro da minha 
alma: quero que o vejaes á luz da eternidade. Che- 
gada esta hora, as palavras de quem vai dar con- 
tas das acções ao juiz supremo, devem ser cridas. 
A bocca do moribundo, se a' não cerra o desespero 
da vida e o frenesi da agonia, deve ser fonte de ver- 
dades, embora o peito se haja empedrenido no lon- 
go curso da existência. A mão da morte, como a 
vara de Moysés, faz rebentar verdades, lagrimas e 
bálsamos do rochedo. 

Sabei, meus sobrinhos , que a vingança foi 
por largos annos o impulso de minhas acções. Pa- 
deci e fiz padecer. A taça da peçonha, que eu be- 
bia e saboreava com nectarias delicias, diluiu-me 
as carnes e ressequiu-me a medula dos ossos. Os 
annos robustos combatiam o veneno; mas a posthe- 
ma do cancro, ao fim da vida, rebentou, e pas- 
sou-me ao sangue. Valleu-me a divina misericór- 
dia, mediante os seus ministros. Chorei e melho- 
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rei. Estou combalido, estou era dissolução; mas a 
minha alma espera em Deus. 

Agora, meus sobrinhos, a vós que sois novos, e 
sois Césares, se inclina este velho moribundo, ro- 
gando-vos que olvideis os ódios calamitosos que 
abriram fossos de sangue entre duas famílias. Eu 
perdoo a quem me fez mal, e peço perdão aos Mas- 
carenhas, e a quantos fiz e faço padecer por ódio 
d'elles. 

N'este ponto, Sebastião César levou as mãos 
ás faces, e desabafou em soluços. E que o encar- 
cerado da Ilha se lhe defrontou, não já como prín- 
cipe que elle ameigava entre os braços, nem como 
rei que o elevara a ministro; mas como homem, com 
o qual não havia ahi, no paiz que ainda lhe chamava 
monarcha, desgraçado que quizesse trocar a sorte. 

Luiz César acercou-se d'elle, aconchegando-o 
do seio, e os sobrinhos em pé, á volta da cadeira 
de seu tio, contemplavam-no com a respiração ar- 
quejante. 

— Meus filhos, exclamou de golpe Sebastião 
César, erguendo-se com os braços estirados—meus 
filhos! salvai o rei! salvai o rei! morrei na defeza 
d'elle. . . que... aquelles ferros da sua masmor- 
ra. . . forgei-os eu n'esta alma perdida!.. 

— Perdida, não! — acudiu frei Thomaz do 
Espirito Sancto—Essa desesperança é injuriosa á 
misericórdia d» Jesus Christo ! 
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— Perdoai-me, Senhor! — murmurou o mori- 
bundo. 

Frei Thomaz acenou aos circumstantes que 
sahissem do gabinete. 

Meia hora depois, sahiu fora a dizer que 
sua senhoria reverendíssima pedia os últimos sa- 
cramentos, e queria commungar fora do leito. 

Sacramentado e ungido, Sebastião César sor- 
riu ás pessoas que o viam por olhos embaciados de 
lagrimas. Disse breves palavras a D. Maria, agra- 
decendo-lhe a desvellada caridade com que o tra- 
ctara em sua doença. Ao desembargador Rodri- 
gues Leit3o lembrou a sepulturano adro. A todos 
lançou uma benção, e reclinou-se para o hombro 
do confessor. Sobreveio-lhe uma forte anciã. Quiz 
elle mesmo lêr as orações da agonia; mas já não 
pôde. 



CONCLUSÃO 

Desbordava de gente a casa dos alcaides, quan- 
do se annunciou o trespasse de Sebastião César de 
Menezes. 

Cobriram-se de crepe todos os brazões das fa- 
mílias nobres do Porto. 

O senado da camará e as ordens religiosas 
cooperaram para as pompas funeraes. 

Frei Thomaz do Espirito Santo pregou uma 
pungente oração, que moveu o auditório a um cho- 
rar alto. Os que nào choravam, ouviam attentamen- 
te as commoventes lições que o douto religioso des- 
feria dos lábios inspirados apontando para a eça do 
cadáver, onde estivera a alma do lente sapientis- 
simo, do conselheiro de el-rei D. Joào IV, do in- 
quisidor de Coimbra, do arcediago de Lisboa, do 
deputado dos três estados, do bispo do Porto, do 
bispo de Coimbra, do conde de Arganil, do arcebis- 
po de Braga, do ministro de AfFonso vi, do arce- 
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bispo de Lisboa, do inquisidor geral, doauthor da 
«Summa politica», doconsummado theologo e phi- 
losopho do «Ferrete da ingratidão». 

Findos os responsos, acercou-se o povo a bei- 
jar a mão do cadáver. Depois, o desembargador Ma- 
noel Rodrigues Leitão foi indicar o local em que 
Sebastião César parara, e lhe elle embebera o suor 

no lenço. 
O coveiro levantou uma lagem, e abriu a co- 

va. Desceu o cadáver, e assentaram uma lapide, 
onde, ao outro dia, segundo as determinações do 
fallecido, abriram umas toscas lettras que diziam: 

AQUI ESTÁ SEPULLADO 

SEBA-STIÂ-O  CESA.R 

■ MIM.A»     ll.MIU» 

A lapide muito ha que foi quebrada pelo al- 
vião do calceteiro; mas n'aquella terra, a seis passos 
de distancia da porta do templo, situado no então 
chamado «Campo do Olival» e hoje «Praça dos Vo- 
luntários da Rainha», sabe o leitor que as cinzas 
de Sebastião César de Menezes por alli se confun- 
dem, se o vento as não dispersou, a primeira vez que 

a terra foi remechida. 
Frei Martinho do Rosário, assim que soube da 

morte de Sebastião César,  descansou da inquieta- 
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ção em que o pozera o decreto de el-rei terminan- 
do a pena do desterrado. Foi dia de festa no ar- 
raial dos Mascarenhas. A lousa da campa quebrara 
o mais poderoso braço da família dos Césares. Dio- 
go e Sebastião eram muito mais formidáveis que as 
espadas dos irmãos e sobrinhos. 

Assim como frei Diogo, na hora extrema inu- 
tilmente rogara ao irmão que perdoasse e tivesse 
mão do seu ódio, por egual sorte se baldaram as sup- 
plicas de Sebastião César aos irmãos e sobrinhos. 

Os filhos de D. Maria de Menezes, mais por 
herdeiros do ódio do avô aos Mascarenhas que por 
vingadores do tio de sua mâi, queriam conjurar-se 
na perseguição aos inimigos de sua familia. D. 
Maria chamou-os a ouvirem as revelações de sua vi- 
da, e disse-lhes por fim: 

— Eu não seria vossa mãi, se frei Martinho 
do Rosário me não abrisse as portas do tumulo para 
ser esposa de vosso honrado pai. Meus filhos, per- 
doai ao homem que me fez feliz. Se elle por vingan- 
ça o fez, olhai aos effeitos e não ao intento. Se ha 
crimes que mereçam castigo, deixai a Deus e ao 
tempo a missão, que não é vossa. Lembrai-vos dos 
últimos dias de vosso avô e d'aquelles soluços de 
vosso tio Sebastião. 

Calaram no animo de Álvaro e Diogo estas ra- 
zões; mas não podiam idênticos motivos dissuadir da 
vingança os filhos de Luiz César, e outros moços, 
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mais iracundos, creados em batalhas, em companhia 
do general Pedro César. 

A conjuração lavrava surda por debaixo dos 
tapetes do paço, quando outra, em que os Césares 
vivos não tiveram parte, se descobriu. Era a ca- 
lamitosa tentativa combinada entre o inquisidor e o 
conde de Humanes. 

Como se descobriu? Nenhum historiador o con- 
ta plausivelmente. O certo é que os mais grados e 
affoutos conjurados foram presos, excepto Francisco 
de Mendonça Furtado, que fugiu para Castella. 

António Ca vide, já condemnado á morte, e sem 
esperanças de perdão, foi salvo da forca a pedido 
de el-rei de Inglaterra, que mandou um navio a Lis- 
boa, com um embaixador especial. D. Pedro ce- 
deu-lhe a vida do seu antigo secretario, e não só a 
vida, que também a fazenda, e as honras ; porém, 
poucos dias depois de livre, António de Cavide 
morreu com suspeitas de envenenado. D'este mo- 
do, satisfez a seu cunhado Carlos ir, e á sua vin- 
gança. Recursos reaes. 

Francisco de Mendonça Furtado foi enforca- 
do e queimado em estatua, ou em palha, como di- 
zia a sentença. Esta morte é tolerável. 

D. Fernando Mascarenhas, irmão do conde dos 
Arcos, foi degolado, não obstante a esposa e filhos 
se terem ido lançar aos pés de el-rei, na quinta-feira 
da Paixão de Christo, quando elle estava na tribu- 



LCOTA DE OIGANTIS 231 

na real assistindo aos officios. O rei inclinava-se ao 
perdão; mas, como o condemnado deixava uma boa 
commenda vaga, os aulicos que a pretendiam, affas- 
taram o rei da tribuna, e mandaram sahir a cons- 
ternada senhora e os filhos. Estes infames chama- 
vam-se conde de Távora, e conde de S. João. 

D. Gaspar Maldonado e o filho, D. João de 
Mello e José Peçanha foram enforcados. 

D. António Cachopim, castelhano, foi arrasta- 
do, e esquartejado. Para especial affronta, crava- 
ram-lhe a cabeça n'um poste. Diogo de Lemos, o 
advogado do desembargo do paço, também pade- 
ceu na forca, e as justiças de el-rei houveram gran- 
de pesar de que elle tivesse uma vida somente, 
por que lhe encontraram um manuscripto de sua 
lavra, acerca dos direitos de Castella ao throno por- 
tuguez, obra, diz frei Alexandre da Paixão, mal es- 
cripta. Nem se quer lhe deixaram a gloria de ter es- 
cripto uma boa obra litterariamente fallando! Os 
demais conjurados morreram de differentes feitios, 
consoante as ordenações filippinas os tinham recom- 
mendado. 

Ora, o embaixador de Castella, alma da con- 
juração, recolheu-se a Espanha com o corpo salvo. 
Os conselheiros de guerra, em grande numero, vo- 
taram que fosse justiçado o embaixador espanhol, 
como promotor da conspiração. Não prevaleceu o 
parecer, vencido pelo receio de nova guerra, em 
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epocha de tao quebrantados recursos, e tamanha 

divisão nos ânimos dos poderosos. 

O que o infante fez, por medo que lhe rou- 

bassem a victima, foi transferil-a para Cintra. O rei 

nâo queria sahir de bordo, quando avistou Lisboa, 

e comprehendeu a extensa e cerrada negridào do 

seu destino. Foi trasido do beliche ao collo de dous 

marujos, que o lançaram n'uma chalupa. Dalli o 

levaram n'uma liteira para Cintra. Durante o traje- 

cto, el-rei queixou-se dos maus tractos do gover- 

nador a quem muito queria matar, e das loucuras 

de Castello Melhor que o lançaram na perdi- 

ção. (*) 

Entra ahi n'esse cárcere, desgraçado rei. D'a- 

qui a nove annos um raio de sol cahirá sobre o teu 

esquife. Teus olhos já o não hão-de vêr, porque tu 

não verás mais o sol de Deus ! 

(*) Frei Alexandre da Paixão obriga a pensar sobre 
o caracter do valido Castello Melhor. Diz elle no seu ma- 
nuscripto: «Pedro Fernandes Monteiro, áhora da sua mor- 
te, (em 1673), mandou dizer ao príncipe que restituísse á 
sua graça o conde de Castello Melhor, confessando que por 
sua malícia e inveja o calumniára falsamente com S. A. e 
lhe levantara que lhe queria dar veneno, só pelo vèr des- 
truído; e pela hora em que estava lhe affirmava que não ti- 
vera S. A. nem mais zeloso nem mais fiel vassallo: e que 
o mesmo lhe confessava de Lucena, ao qual pela mesma 
causa lhe fizera dar a morte injustamente; e á marqueza, 
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É matéria que obriga a scismar vêr que ho- 

mens de exemplarissimos costumes e santa morte, 

bem que nos com movam ao sahirem d'este dester- 

ro, nem por isso nos melhoram e encaminham por 

sobre os seus honrados vestígios; ao passo que o mor- 

rer contricto do homem que prevaricou, do peccador 

castigado já n'este mundo, nos edifica, admoesta e 

leva o coração abalado para a trilha signalada pelas 

suas ultimas lagrimas. Seja exemplo os fructos que 

desabrocharam do coração do desembargador Ma- 

noel Rodrigues, fecundados por aquelle suor gotte- 

jante das faces de Sebastião César. 

No seguinte anno de 1673, Manoel Rodrigues 

mãi do conde de Castello Melhor, mandou pedir perdão de 
todo o sobredito.» 

Acrescenta mui judiciosamente o frade historiador: 
< Com este desafogo morre um homem creado aos peitos 
da igreja! pede perdão da culpa, e não restitue os damnos 
qHe fez na honra e na fazenda alheia tendo tanto por onde! • 

Este Pedro Fernandes Monteiro entrara pobre no pa- 
ço, e morrera deixando um vinculo que rendia quinze mil 
crusadoa, quantia avultadíssima n'aquella epocha. Queria 
frei Alexandre que este vinculo se repartisse pelas famí- 
lias das victimas, na hypothese de que a alma de Pedro 
Fernandes poderia assim melhorar de posição. Outro qual- 
quer frade lembraria que se repartisse o vínculo em missas 
e fundação de algum mosteiro em sitio aprasivel. Frei Ale- 
xandre tinha bastante juízo, e por isso creio eu que lhe não 
deixariam publicar o manuscripto. Contra jesuítas era elle 
inexorável. 

18 
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passou a desembargador da casa da supplicação, e 
vereador do senado. 

Este homem que toda a vida tinha sido folgasão, 
te diserto, e de facílimo tracto, desde o passamento 
de Sebastião César volvera-se melancólico, e quasi 
mysantropo. 

Em Lisboa, sua pátria, onde o esperavam pelo 
theor de viver antigo, fez impressão a seriedade 
e recolhimento de Manoel Rodrigues. 

No principio de 1675, D. Pedro II chamou-o 
ao paço para o consultar sobre negócios com Ro- 
ma, assumpto em que o lente de direito canónico 
era sempre ouvido attentamente. O rei estranhou 
o insólito affecto que o doutor, mal visto dos ul- 
tramontanos, revelou aos interesses pontifícios. Sem 
embargo, o parecer de Manoel Rodrigues prevale- 
ceu, na matéria sujeita, á opinião de outros cano- 
nistas. 

Quando el-rei pensava em nomeal-o seu con- 
selheiro , o desembargador da supplicação entrou 
na casa de S. Filippe Nery, e vestiu a roupeta de 
congregado, e logo depois recebeu ordem de pres- 
bytero. El-rei mandou-lhe offerecer os bispados de 
Goa, da Bahia e do Porto. Recusou as mitras, e 
passou, dous annos depois,ao Porto, afundar aquella 
casa do oratório, da qual hoje resta a sumptuosa 
igreja, onde a leitora vai, aos domingos, ouvir as 
lamentações da «Traviata» e os coros do «Macbeth» 
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no órgão. Alli morreu n'um d'aquelles quartos do 

actual hotel do Cysne, o padre Manoel Rodrigues 

Leitão em 10 de julho de 1691 (*). Ha uma pagina 

do peregrino escriptor Manoel Bernardes, oratoriano 

também, com referencia a Manoel Rodrigues, a 

qual transcrevo para revezar o dissabor do corren- 

tio dizer d'esta narrativa. 

Vejamos isto que é tudo flores das que nas- 

ceram da chuva de lagrimas de Sebastião César so- 

bre um seio árido : 

«Este filho da congregação de Lisboa, e pai 

d'aquella do Porto, foi ornado pela mão divina de 

muitas e excellentes virtudes, que o fizeram igual- 

mente respeitado que amável a todas as pessoas 

grandes d'este reino. Era fino amante da razão e 

verdade, com tal rendimento , que se confessava 

escravo d'ella, e sentindo a sua forya, cedia de qual- 

quer opinião, ou empenho, e despresava qualquer 

opposição ou difficuldade... No dia antes que en- 

(*) Este congregado ainda foi chamado a intender nos 
negócios da corte, e nos mais íntimos do coração de Pedro n. 
Foi o caso que, enviuvando o rei, e denegando-se o viuvo 
a segundas núpcias, o padre Leitão, solicitado pelos esta- 
distas, teve de ir a Lisboa reduzir o monarcha rebelde a 
condescender com os cazamenteiros. O rei cedeu, e cazou 
tão auspiciosamente que fructificou com tamanha abun- 
dância que Portugal não teve nem já terá ensejo de quei- 
xar-se da influencia bemfazeja que actua no thalamo dos 
seus soberanos. 

* 
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trasse n'esta congregação, pronunciou uma senten- 
ça contra um padre d'ella, e no seguinte veio a 
fazer numero com elle comendo á mesma meza.... 
Borla de três differentes cores ornou o seu bai re- 
te, pois era laureado no magistério das artes, e dou- 
tor em ambos os direitos... Leu cadeira de Decre- 
to com geral applauso, e depois em um tomo grande, 
que compoz em defensa d'este reino, mostrou os 
grandes thesouros de erudição, assim divina como 
humana, que em seu peito depositava (*).... Sen- 
do aqui prefeito do oratório (que é o segundo lugar 
da congregação) logo os hospitees e cárceres senti- 
ram o vivo e benéfico calor da sua caridade, em 
ordem ao bem de ambas as saúdes e liberdades d'al- 
ma e corpo... Escusou-se do lugar de confessor e 
mestre da sereníssima senhora infanta, primogénita 
do senhor rei D. Pedro II... Ainda antes de ser 
congregado, nos veio servir no refeitório, cingindo 
a toalha sobre a beca de desembargador e habito 

(*) E' o «Tractado analytico e apolegclieo sobre os 
provimentos dos bispados da coroa de Portugal». No cap. 
d'esta narrativa, trasladei alguns fragmentos da caria ao 
papa, anteposta ao -Tractado». Possuo o exemplar que per- 
tenceu á congregação que elle fundou. Habent sua faia li- 
bem. tCorrem estranhos fados os livros.» Possuo também 
um livrinho que foi d'elle: é um manual de orações, impresso 
em 1641, intitulado «Paradisus auima? chistiame» «Paraiso 
da alma chisíà.» Quem seria o primeiro chatim que trou- 
xe estes livres da livraria dos congregados ao mercado? 
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de christo... Entre muitos dictames que dava dis- 
cretíssimos, apontamos aqui os seguintes : 

.... Com loucos, mulheres e rapazes, nenhum 
homem de entendimento entenda, porque sahirá des- 
composto do debate. 

Ninguém diga em particular o que se não acha 
capaz de dizer em publico. 

As leis são como teas de aranha: se cae n'ellas 
uma pedra, rompe-as e fica illeza; se cae uma mos- 
ca, ficou preza, e pagão seu descuido ou atrevimen- 
to. Assim os grandes zombam das leis; e o castigo 
de se quebrantarem fica só para os pequenos. 

' E conveniente subir menos para subir mais; por 
que quem sobe de salto a cargo superior, com a sua 
exaltação dispõe a sua ruina, dispertando a emu- 
lação de seus contrários para o despenharem. 

A mais forte arma para vencer inimigos ê 
só ff rei-os... 

Três cousas se querem atadas: loucos, negó- 
cios, e papeis. 

Nos sermdes, as palavras elegantes, conceitos 
altos, e pensamentos delgados são como as palhinhas 
e arestas inúteis. (*) 

No anniversario da morte de Sebastião Cé- 
sar, o padre  Manoel Rodrigues Leitão ia ajoelhar 

(*) Veja a fNova Floresta», tom. v, pag. 299 a 301. 
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ante a humilde campa do adro dos carmelitas, e 
não se pejava de chorar aquelle venerando ancião, 
e de verter as lagrimas sobre a sepultura do ho- 
mem que lh'as desintranhara do seio. Dous gran- 
des de Portugal havia Sebastião César reduzido 
áquella humildade do habito e áquella exaltação 
de virtude: o outro era Brito Freire, nomeado car- 
cereiro de Affonso VI, que por amor de César se dei- 
xara despojar das honras e dos bens, e foi pedir o 
habito aos franciscanos de Vinhaes, onde acabou 
ignorado, e por ventura desprezado dos muitos que 
se elevaram á sombra d'elle. 

Os filhos de D. Maria de Menezes chegaram 
ao posto de sargentos-móres de batalha, equivalen- 
tes aos coronéis do nosso tempo. 

A filha de Diogo César morreu antes de seu 
marido, já com muitos netos encaminhados nas ar- 
mas e nas letras. 

Os outros ramos da familia dos Césares cres- 
ceram em honras no reinado de Pedro n e D. João v. 

Fr. Martinho de Lencastre ou do Rosário, se 
não morreu arcebispo, conforme a falsa prophecia 
de Sebastião César, teve uma morte ditosa, a morte 
do imperador romano, que a pedia assim aos deu- 
ses para ser em tudo feliz: morreu apopleticamente, 
aos cincoenta e seis annos de idade, depois de ter 
ceado uma terrina de camarões cosidos, pescaria 
em que elle se entretinha muito n'um local do Tejo 
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que ainda hoje se chama a rocha do conda de Óbi- 
dos, contigua ao palácio desta família. Triste immor- 
talidade lhe deram as chronicas escriptas pelos fra- 
des das differentes províncias franciscanas que clle 
flagellou! Não ha nenhuma que lhe nào chova mal- 
dições sobre a sua memoria. 

Os ódios da família de Mascarenhas e Césa- 
res terminaram em outubro de 1728, depois d'um 
século de lueta: um filho de Luiz César, chamado 
Vasco Fernandes César de Menezes, depois de ter 
sido nomeado conde de Sabugosa, casou um filho, 
também Luiz, com D. Anna de Mascarenhas, filha 
mais velha do conde meirinho-mór, D. Fernão Mar- 
tins Mascarenhas, e irmã do terceiro conde de Óbi- 
dos D. Manoel Mascarenhas. (*) 

A lueta, nào menos brava, contra os condes 
de Soure, ramo collateral dos Mascarenhas, aca- 
bou também por 1730, casando o quarto conde 
de Soure, D. Henrique Joseph, com D. Thereza 
Ignacia de Moscoso, filha de Vasco Fernandes Cé- 
sar, conde de Sabugosa. 

Duas mulheres, com angélicos dedos, apro- 
ximaram e identificaram corações inimigos tantos 
annos!.. 

(*) Veja a tGeographia histórica» de D. Luiz Cae- 
tano de Lima, t. 2.°, pag. 438. 
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Penso que os descendentes destes illustres per- 
sonagens vivem hoje na mais santa harmonia. 

Para mim é de fé que este livrinho não vai 
a màos de ss. exc.a8 Todavia, se por eventual sorte 
desta livralhada fútil, lâ chegar isto, ousopedir-lhcs, 
das profundezas da minha humildade, que confron- 
tem o período da lueta de seus avós, aliás gigan- 
tes, com a paz e quietação domestica de ss. exc - 
n'este período tào malsinado de corrupto; e digam 
— a mim não, mas ás suas consciências—qual das 
duas epochas é melhor. 

Lessa da Palmeira, 
agosto de 186Õ. 

í^IIVE 

/7 
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