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A Restauração do Portugal não era esperada na Baía ern 1640.
Pressentia-se o próximo fim do domínio espanhol. Havia indícios de uma larga revolução. Por último, o destroço da esquadra do
conde da Torre na costa do nordeste aniquilara as esperanças do
Brasil quanto a um pronto resgate do-s territórios tomados pelos holandeses. A insurreição catalã, as hostilidades de França, a oposição
inglesa, a guerra em Flandres limitavam as possibilidades militares
de .Felipe IV: e para desembaraçar-se do inimigo que aquartelara
em Recife o seu colono americano teria de enfrentá-lo, vencê-lo sozinho. As "alterações de Évora" três anos antes revelaram mais do
que uma irritação portuguesa: a impaciência nacional. Impostos sobrecarregados, o conflito entre as classes privilegiadas e as autoridades, o recrutamento para a campanha da Catalunha, a suspeita com
que o conde-duque de Clivares seguia os passos cautelosos de D. João,
duque de Bragança, o mais poderoso e respeitado 'fidalgo de Portugal, possível candidato à coroa que a duquesa sua mãe disputara
em vão a Felippe II :— traíam a oportunidade do levante. Mas não
havia prazo dado, conspiradores vizíveis, trama conhecida. O segredo, em Vila Viçosa e Lisboa, foi completo. No Brasil nada se
sabia. Os jesuítas, estes nutriam uma força espiritual de evidente
conteúdo patriótico que parecia ainda supersticiosa e inócua: nutriam um "sebastianismo" rico de subentendidos.
De algum modo foi o "sebastianismo" o caldo de cultura da Restauração no sentimento popular dos portugueses de aquém e de
alem-mar.
Em 1634, na igreja do Acupe. Recôncavo baiano, aparecera a
pregar uni padre moço, que logo se tornou o mais notável tribuno
sacro do Colégio da Baía: e, dez anos depois, da (Província, do Reino,
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do mundo, António, Vieira. Embora nascido em Lisboa, toda a sua
formação foi colonial. Discípulo do Padre Fernão Gardim, começara
a escrever em 1625, narrando, na "Anua" era que contou os infortúnios da cidade conquistada pelo hereje, trabalhos, sacrifícios o
prémios da religião naquela terra.- Ninguém elevou tão alto a eloquência ao seu tempo. Vieira, porem, não escondia a sua veemente
vocação política. O sermão do Acupe proferido na festa de São
Sebastião alvoroçou as imaginações, impressionou os espíritos: jamais se lembrara assim a crença do vulgo, aliás sediciosa, pois era
anti-caslelhana, do rei "encoberto", que se jurava ter morrido em
África, e entretanto a gente simples esperava a todo momento, como
redentor da Pátria, capaz de restituí-la à grandeza perdida.
"Foi S. Sebastião o.» encoberto porque o encobriu a realidade
da vida debaixo da opinião da morte..." "Na opinião de Iodos era
Sebastião morto, mas na verdade e na realidade estava Sebastião
vivo; ferido sim, e mal ferido, mas depois das feridas curado; deixado sim por morto de dia na campanha, mas de noite retirado
dela, com vozes sim de sepultura e de sepultado, mas vivo, são, valente e tão forte como de antes era. Assim saiu Sebastião daquela
batalha e assim foi achado depois dela: na opinião morto, mas
na realidade vivo".
Comparou-o a Isaac, ameaçado pela espada paterna: "Havia
de cuidar que eram as cinzas de Isaac... Mas não era e-sta a realidade, porque o venturoso Isaac do mesmo tempo estava livre, vivo
e alegre, e com as esperanças confirmadas de se haverem de cumprir
nele as promessas de Deus feitas a seu pai e à sua casa".
Que promessas foram essas?
Bem claras, sem dúvidas: as da volta de D. Sebastião, as da
vingança do Misterioso, da restauração do Santo, da sublime reintegração do Encoberto no seu património rácico!
As trovas do sapateiro Bandarra sempre exerceram uma grande
influência sobre o pensamento exaltado de Vieira. O pendor da proíecia, o gosto de passar por visionário e a coragem de o afirmar ajuntam-lhe à biografia um aspecto contraditório: o Padre não se arreceiava do bom senso burguês, da intransigência da Inquisição, da
disciplina de sua Ordem. Nem isso era desvario de velhos: desde a
juventude interpretou e explicou sentenças proféticas. O próprio
Gregorio de Matos, seu amigo, não o poupou:
Ouçam os sebastianistas
Ao profeta da Baía
A mais alta astrologia
Dos sábios ginosofistas;
Ouçam os anabatistas
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Da evangélica verdade,
Que eu compusera claridade
Digo em literal sentido,
Que o rei por Deus prometido
tó: quem? S. Majestade.
(Obras de Gregorio de Matos, ed. da Academia Brasileira, e
cf. Pedro Calmou, O Oprime de' António Vieira, pág. 71.)
É que o sapateiro do Trancoso coutara:
Já o tempo desejado
É chegado
Segundo o final assenta
Já se cerram os quarenta
Que se inventa
Por um doutor já passado.
O rei novo é alevantado,
Já dá brado,
Já assoma a sua bandeira.
'Contra a grifa parideira,
Lá gomeira
Que tais prados tem gostado (1)
O "rei novo" havia de ser "alevantado". E os quarenta? Pareceu-lhe inegável que a alusão era ao ano: 1640. E que .nessa certezn andava ele mesmo nô-lo diz, no sermão do dia de Reis (6 de
janeiro de 1641) : "Viva pois santo e piedoso rei (que já é passado o
ano 40) viva e reine eternamente com Deus, e sustente-nos desde o
céu com suas orações, o reino que com demasiado valor nos perdeu
na terra". (Vd. Vieira, Por Brasil e Portugal, sermões anotados, página 167, S. Paulo 1938).
Em S. Paxilo, os jesuítas arrostaram a mesma fama de sebastianistas pouco dedicados ao rei de Espanha.
Na assembleia que se fez :em S. Vicente dos procuradores das
Câmaras (S. Vicente, S. Paulo, Santos, Santana da Parmaiba, Santana das Cruzes, Conceição e Iguape) — em 25 de junho de 16>40 —
os moradores acusaram: " . . . Publicamente dizem e mostram por
Cartas que dizem ser de outros Padres da sua Religião afirmativamente, e ainda com juramentos, que temos outro Rei vivo, dizendo
Don Sebastião que Deus tem, persuadindo isto a imiita grande
parte destas Vilas..." (Cf. Toledo Pisa, Revista do Instituto Histlórico e Geográfico de S. Paulo, III, 66.)
(1) Trovas do Bandarra, nova edição, Barcelona, 1809, calcada na de
Nantps 1644, cd. trovas LXXXVI c XCI).

O ano de 1640, todavia, correra sem noticia do "rei novo'\ Coerente com a sua credulidade, devera António Vieira aguardar os
barcos da metrópole, de lá saídos depois de dezembro.
No Sermão da festa dos Reis Magos de 1041, diante do vice-rei
marquês de Montalvão, como que teve pressa em comemorar o erro
do Bandarra ("viva >e reine eternamente com Deus, e -sustente-nos
desde o c é u . . . " ) «e, fechando um capítulo de sonhos piais ou monos'
absurdos, prestar a sua homenagem ao monarca plenamente reinante em Madrid:
"Cuidaram os Reis que hão de ter estrela, que hão de conservar cm felicidade seus Reinos, estando, nas cortes e não saindo
nunca delas ! Não o entenderam assim os felicíssimos reis de
Portugal; não o entendeu assim o famosíssimo imperador Carlos V;
nem o entende assim o invictíssimo monarca Felipe IV, o Grande.
Em muita suspensão tem posto a Espanha o levantamento de Catalunha; mas coimo sua majestade (Deus o guarde) sai si campanha,
a estrela escondida aparecerá, c grandes esperanças podemos ter de
mui feliz sucesso".
Não podia ser mais pacífica a sua adesão ao trono; nem mais
completa a sua ignorância dos acontecimentos de Portugal à roda
do duque de Bragança.
Menos de dois meses depois na Baía se -aclamou D. João IV,
e não houve rnais ,'irestativo e ilustre adepto do "rei novo" do que
o pregador 1 < ? 1'e-ita .U' O de janeiro.
Esta QT:\\e&o, por .-'inal, não vem na edição "princeps" dos Sermões organi/ula pelo autor: só aparece na de 1748, publicada pelo
padre AndrJde Barros, ò""-que se justifica — -segundo J. Lúcio de
Azevedo (listaria de Amónio Vieira, I, 55) — por aquele excessivo
"invictíssiJo Felipe I V . . . "
Extraordinária é a coincidência.
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O ano de 40 não passara:
Foi às 9 da manhã de 1° de dezembro — que os fidalgos da parcilidade do duque caíram de repente sobre, a guarda do paço da
Ribeira, entraram, de tropel pelos aposentos do secretário de Estado
Miguel de Vasconcelos, foram retirá-lo de um armário e o lançaram, agonizante, às pedras da praça, enquanto outros prendiam a
duquesa de Mantua, os sinos das igrejas repicavam, o povo acorria
ao Terreiro, e num abrir e fecbar de olhos as alvíçaras da Restauração empolgavam a cidade. Temos rei natural ! A nobreza e o
clero contavam com o apoio das multidões. Sem lutas, numa revolução pacífica e instantânea, Portugal recobrou a independência: e
o príncipe sagaz começou um reinado cheio de dificuldade, cujo
primeiro problema era captar a obediência das colónias até aí
agarradas ao esplendor de "Felipe IV, o Grande". Sobretudo foi indispensável ligar o Brasil ao destino português nessa fase nova
da nacionalidade.
Confiava D. João IV numa aceitação tácita: e valeu-se dos
jesuítas.
Para a í-ÍWa, o seu homem foi o padre Francisco de Vilhena.
Este, porein},, já encontrou a Restauração aplaudida e proclamada na capital <íí\Brasil.
O que sucedera, 0sm simples, honra o tato, a dignidade e o patriotismo do marquês dVMontalvão.

III

A RESTAURAÇÃO NA BAÍA
Em 15 de fevereiro procurou o vice-rei cm palácio o mestre
de uma embarcação — veloz e pequena - - que deitara ferros no
porto sem se saber ainda de onde vinha.
D. Jorge de Mascarenhas leu avidamente a carta que lhe apresentou.
Era del-rei, a comunicar-lhe ter subido ao trono.
Não hesitou. Devia transmitir aos demais 'Sujeitos da governança da terra a boa notícia; mas, atento à guarnição esponhola
suficientemente numerosa para abrazar a cidade. Duas providências
imediatas: o desarmamento do "'terço" espanhol e a consulta à Câmara, ao bispo, aos magistrados, aos militares portugueses. Ordenou ao (mestre do navio que guardasse silêncio. Chamou o bispo,
D. Pedro da Silva, e, uns após outros, para não dar a tais visitas
o caracter de uma assembleia, os superiores das Ordens religiosas
e as pessoas importantes.
Enquanto se revezaram na conversa confidencial que lhes propôs o marquês de Montalvão, D. Fernando de Mascarenhas seu
filho, mestre de campo do Terço Velho (2), saiu com a sua gente
para o Terreiro do 'Jesus, unindo-se-lhe aí o mestre de campo Joano
Mendes de Vasconcelos com o Terço Novo (3).
( 2 ) O Terço Velho foi a primeira tropa regular permanente que houve na
Bala, deixada por D. Fadrique de Toledo apôs a restauração da praga (criado
em 22 de junhp de 1 G 2 5 ) . O Terço Novo constituiu-se com a força que desembarcou cia armada de D. António de Oquendo, em 1631. D. Fernando de Mascarenhas por patente de 31 de agosto de 1638 substituiu D. Vasco Mascarenhas
(conde de Óbidos) na mestrança daquele Terço, que desempenhou até 27 de
fevereiro de 1641, José de Mirales História Militar do Brasil, pag. 3 8 . )
(3) .Toane Mendes de Vasconcelos foi o sucessor de Banholo como mestre de campo general, cargo em que el-rei o confirmou em 10 de janeiro de
1641, Mirales, op. cit., p. 41. Figurara no exército que restaurou a Baía em 1625.
R. Garcia, , nota à História Geral do Brasil, de Torto Seguro, II, 393. Km Portugal disting-uiu-se como um dos grandes capitais de D. João IV. Foi
mestre de campo general do conde de Óbidos em 1G43, Damião Peres, História de
Portugal, VI, C O .
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Comandava os castelhanos (umas seiscentas praças entre espanhóis c napolitanos) o mestre de campo Heitor de Lacalchft —
um dos heróis da guerra holandesa e de altos créditos no país.
Fazia as reses do grande Banholo - - Juan Vkcnzio de San Felice, conde de Banholo (Bagnuoli), que morrera, sexagenário, ern 20
de agosto tíltimo, após irmã dura e g-loriosa carreira de general na
Europa e na América (í).
Circunstância providencial — o comando i n t e r i n o de Lacalche,
surdo aos rumores do conflito entre os dois povos, facilitava o ardil
do vice-rei. Poderia aliás apelar para o bom senso desses companheiros de armas que se tinham batido galhardamente em Pernambuco e ali mesmo, às portas da cidade, em 1688, irmanados com portugueses e f i l h o s do Brasil, conjugados pelo mesmo destino desde
1625.
Preferiu evitar o patético, mandando que se conservassem nos
quartéis e, logo, que se desarmassem, com a condição de dar-lhes
transporte, a todos, para a Espanha.
A cerimónia religiosa e cívica que se seguiu explicou aos 'espanhóis, perplexos, o significado daquilo.
A Baía jurou com solenidade a sua obediência a D. João IV.
.Montalvão anunciou ao povo que já havia rei português.
Ao regosijo dele somou-se a alegria da guarnição, não faltando
os vereadores com o «011 voto público de adesão ao soberano. Chamavam-se Diogo Moniz Teles, juiz ordinário (5); .Manuel Maciel
Aranha, (0) Salvador Rabello, Gaspar Pinheiro; e Pedro de Oliveira, procurador do Conselho.
( 4 ) Banholo, premiado por Felipe TV com um principado em Nápoles,
faleceu na Baía t; foi sepultado na Igreja do ("'armo, onde a. lapide armoriada
ao seu jazigo nos atrai a atenção, como um dos melhores documentos da heráldica seiscentista que possuímos.
Quando de sua visita à Haia, o príncipe de Piemonte colocou sobre o túmulo de Banholo uma coroa votiva (1928) .
—. Sobre Jj.icalchc, fétido e aprisionado na batalha de Mata. Kedonda
(1636), vd. patente de 14 de dezembro de S K, Documentos Históricos (da
Bibl. N ã o . ) , XVII, 5 4 . Figurou C0 m destaque na defesa da Baía em 38, vd.
nosso estudo in Anais (Io Arquivo Público da Vaia, XXVI, Baía 1338.
(5) Esse Diogo Moniz Teles 6 mencionado pelo linhagista frei Jaboatão, Catálogo Genealógico, Rev. ao Inst. Hist., L1I, pág. 153 : filho de Enrique Monia
Teles, sobrinho do alcaide-mór Duarte Moniz Barreto. Possuía engenho na vizinhança da cidade, uma das posições conquistadas por Nassa.it no ataque de
1038. Casou-se com D. Catarina Vitória, filha de Manuel Gomes Vitória. Estes
últimos nomes aparecem nas Dcnunciaçãcs de 1618, ed. R. Garcia. Foi capitão
de guerrilhas em 1624, cf. Fr. Vicente do Salvador, Hist. do Btrasil, 3" edição,
pág. 521.
( 6 ) Manuel Maciel Aranha casara-se na família dos Teles de Menezes, vd. frei
Jaboatão, Cut&loyo Genealógico, tit. da 4.» filha de Apolonia Alvares. Fora juix da
Câmara em 1630. O seu nome esta perpetuado nas ruas "Maciel" (de Cima e
de Baixo) da .mesma cidade.
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Na Sé, que se reconstruía, vasta e sólida, o prelado rezou ô
Te Deum acompanhado de muitos eclesiásticos, e lá estiveram todos
os homens prestantes da cidade.
Após a cerimónia religiosa, o bispo recebeu o juramento d0-3
presentes, a começar pela primeira autoridade. Não houve omissões,
embargos, tropelias: era como se realizassem todos uni compromisso antigo.
A Vereação deu disto ciência a Sua Majestade:
Senhor. O marquês do Monlalvão, vice-rei deste Estado, nos mostrou a carta de V. M. a que logo obedecemos,
jurando e aclamando a V. M. em toda esta cidade por o
verdadeiro Rei e Senhor 'Nosso, e do Reino de Portugal, que
V. M. possua por felicíssimos anos, e que Deus perpetue
em sua descendência, como desejamos, e confiamos da bondade d'Ele, que com tão suaves meios foi servido restituir a V. M. ao trono dos seus augustos avós. Os atos
do juramento se fizeram na forma costumada, dando neles
todos estes vassalos de V. M. fieis testemunhos de todo
coração ao verdadeiro amor, com que reconhecem e recebem a V. M. como ó natural da fidelidade portuguesa,
e da confiança do paternal cuidado, com que sempre os
Senhores Reis, de gloriosa memória, predecessores de V. M.
nos trataram, e com estas memórias resusoitam em nós
esta esperança, e o desejo de servir a V. M., e empregar as
vidas no que for servido por obediência. Deus guarde a
católica pessoa de V. M., como estes leais vassados desejam.
Baía em Câmara, 25 de fevereiro de 1041. — O juiz, Diogo
Moniz Telles. — Manuel Maciel Aranha — Salvador Rabello — Gaspar Pinheiro — Pedro de Oliveira, procurador
do Conselho. (7)
A mensagem devia ser entregue ern mão própria.
Dois dias depois, 27 de fevereiro, embarcaram para Portugal os
enviados do marquês de Monlalvão: D. Fernando de Mascarenhas
seu filho, e os padres António Vieira e Si mão de Vasconcelos.
A delicada incumbência dada ao jesuíta indica-nos que à sua
inteligência e critério se arrimou muitas vezes o vice-rei enquanto
durou a crise — da aclamação, do acordo entabulado com os sol(7) Vd. Inácio Acioli, Memórias Hist. e Pai. áa Prov. dn Baía, II, 21,
ed. de Braz Amaral.
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dados estrangeiros, da conversão dos espíritos á causa do "rei natural". O Sermão de (3 de janeiro fora um panegírico que sensibilizara o marquês. Ficaram amigos. Não achou quem melhor lhe exprimisse o pensamento na corte de Lisboa. Privou-se, é certo, de
um colaborador inexcedivel. Os sucessos seguintes revelam a falta
que lhe fez António Vieira. D. João IV sim, ganhou o oonsalheiro
que não dispensaria mais.
IV

O MARQUÊS DE MONTALVAO
Surpreendente foi o que 'aconteceu ao digno vice-rei.
A família, em Portugal, continuara fiel ao espanhol.
Já após as "alterações de Évora" D. Pedro de Mascureuhas —
filho do marquês —• tivera um importante comando em Portugal.
Dele diz D. Francisco Manuel: • ' . . . Dom Pedro Mascarenhas,
filho cie Dorn Jorge Mascarenhas, depois conde de Castelo Novo, o
nestes tempos marquês de Montalvão. O qual Dom Pedro entre
m.ui(os filhos de seu pai, que todos foram de conhecidos méritos,
guardou a sorte para instrumento da ruina de sua casa, pela própria
inconsiderada acão, com que entendeu ongrandecè-la. Assim erram
por ambição nossas juízos." (8)
Reaknentc a marquesa, D. Francisca do Vilhena, « D. Pedro,
escreveram a Montalvão, concitando-o a não reconhecer D. João IV
A carta da marquesa ó de 6 de fevereiro de 1641: "Este negócio (a aclamação) foi por tais cabeças que se lhe não pode esperar
bom fim, nem traições o podem ter nunca. Os que entraram pelos
quarenta da fama, sendo assim, que são a escória desta terra..."
"Pcrque este rei (D. João) não tem juizo para conhecer o que é
bom nem máo". E o filho: "E assim Portugal se levantou sem dinheiro, sem armas, sem munições, sem artilharia, sem gente e
sem capitães para disporem, e elegeu por Rei a um homem parvo,
mau e traidor por natureza" (carta de Niebla, 12 de fevereiro
de 4 1 . ) (9)
Esas leiras desassizadas foram-lhe interceptadas no porto de destino f. cairam em mãos deFRei.
A marqueza de Montalvão foi presa. Contava-se com -a mesma
sorte teria o resto da família. Tudo era de esperar naqueles tem(8) Epan&foras de Vária História, páe. 193, Lisboa 1676.
( 9 ) Ms. que pertenceu a Camilo Castelo Branco, cf. José Caldas, Uistófta
ãe um Jogo-morto, pág. 129, Porto 1903.
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pcstuosos tempos, era que Espanha, poupando os exércitos, procurara aquietar os "rebeldes" com o suborno, os secrélos aliciamentos, os métodos de D. Cristóvão de Moura depois de AlcerQuibir. Tão certo estava o conde-duque de Clivares do êxito dessas
manhas que aparecera a Felipe IV com a novidade da revolução de
Lisboa atenuada por singular linguagem. Foi-lhe dizendo com a
sua graça habitual, que dava muitos parabéns a Sua Majestade. E
à cara de espanto que este lhe fez: Porque o património de Sua
Majestade acabava de enriquecer-se consideravelmente... com o
confisco dos pingues bens da casa de Bragança cujo chefe o duquo
D. João se rebelara com um pugilo de nobres!
O monarca não «abemos se desconfiou dessas profalsas ou de- •
veras as recebeu com uma alegria avara nos olhos — à maneira da
intenção e da malícia do grande valido.
Certo é que adiou quanto poude a guerra, iludido pelas informações de seus espias e esperançado de chamar a si — como Felipe II — o a l i o clero e as melhores casas portuguesas.
Enganou-se; mas deu com isto um trabalho imenso — para
desenredar-so das conspiratas, descobri-las, expurgar as próprias
ante-câmaras do Paço da Ribeira — ao primo que foi incomparável nesses transes de organização o policiamento das novas instituições nacionais.
Acusam-no de insincero, numa doblez fria, "maquiavélico", a
abandonar amanhã ao carrasco o auxiliar de quem fiara na véspera os segredos mais íntimos... Outra, não era a política geral da
península: e a cada momento, antes dos tratados internacionais que
lhe consolidaram a coroa, parecia oscilar ao sopro dos ventos de
Espanha.
Justo era que D. João IV suspeitasse do vice-rei.
E para cercear-lhe uma possível resistência expediu o jesuíta
Francisco de Villiena (que já estivera em Pernambuco) com ordens para destituí-lo se, com efeito, tivesse andado mal.
O padre usou imoderadamente dos seus poderes secretos.
Apezar da quietude em que achou a Baía correu a apresentar
à Câmara — em Ití de abril de 16-41 — credenciais e instruções que
trazia.
Logo se organizou j u n t a de governo com o bispo D. íPedro, o
mestre de campo Luiz Barbalho Bezerra e o provedor-mór Lourenço
de Brito Corrêa (10).
Resignado, desejoso de atenuar us consequências dessa injustiça, assistiu Moritalvão — Deus sabe com que amargura — à
( 1 0 ) MIrales, np. dl.. pAjr. M 4 .
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posse solene do triumvirato na Sé. Comu que se esforçava por estabelecer nos espíritos uma conciliação oportuna: sobretudo necessária em face das negociações com os holandeses de Recife. Recolheu-se ao Colégio da Companhia, calado, disposto a embarcar sem
ruido no primeiro navio que saísse para Portugal. Mas a junta não
o poupou. Trabalhava-a uma serie de intrigas resultantes do rigor
mm que fum mantida na praço a disciplina, no ano precedente. Capitães ilustres queixavam-se, presos, dessa intolerância; e na tropa
parcilidades se esboçavam, peculiares a um quartel onde os mais distintos caracteres provavam as "liberdades da América". Apenas
empossada a j u n t a , abriu a cadeia em que estavam 1). Sancho Manuel e Luiz da Silva Telles "por matarem um dia um ajudante na
Praça do Paço". Não respeitou o asilo dos jesuítas: prendeu Mohtalvão, i' ao mesmo tempo o meslre de campo Jounne Mendes de
Vasconcelos e o sargento mor Diogo Gomos de Figueiredo. (11)
Teve Luiz da Silva Teles o comando do barco que repatriou
D. Jorge de Vasconcelos.
Todos esses desatinos profundamente irritaram el-rei, rendido
à evidência dos préstimos e da honradez do homem que o aclamara
na capital da América Portuguesa.
Kievou-o ao Conselho do Estado, quis ouvi-lo entre os primeiros da corte... mas, ern seguida, dele desconfiou novamente e
o fez encarecer, como resume D. Francisco Manoel, nesta exata
medalha biográfica:
"Este é aquele D. Jorge, qyuo foi varão, entre os nossos assas
notável (e ainda entre os do Mundo) pela desigualdade de fortunas
que passou, ,até ser delas rendido: ocasionando-lhe a morte, dentro
de duvidai, m u r a l h a s e cadeias: sobre largos anos de vida e serviços". (12)
Vinte anos depois o Escrivão da Fazenda Gonçalo Pinto de
Freitas, no intuito de documentar serviços fazia Iranscrever a carta
que lhe mandara el-rei com data de 4 de março de 1641. Confirmava
os poderes dados ao padre Vilhena e elegia os "trumviros":
"Gonçalo Pinto de Freiras. Eu El-Rei vos envio muito
saudar. De minha restituição à Coroa destes Reinos mandei avisar a es-se Estado logo que cia se efetuou, por não
dilatar a tão bons Vassalos de terem Rei naturlal, e posto
que creio que c r i o u . . . (palavras ininteligíveis)... os haveria chamado e obedecido por Rei como é justo me pareceu mandá-la publicar por esta via, e nomear por Go(11) Conde de Ericeira. Portugal restaurado, 1, 147, Lisboa 1751. Don
Sancho (o futuro Vila-Flor) viera na armada do conde da Torre.
(12) Epanáforos de Vária História, p&e. 1 7 9 .
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vernador desse Estado ao Bispo dele, ao Mestre de Campo
Luiz Barbalho Bezerra e a Lourenço de Brito Corrêa na
forma das provisões que se lhes remetem, e fazer-vo-los saber
por esta carta para que tenhais entendido e concorrais com
os Governadores ou quaisquer deles no que se oferecer de
modo que tudo se disponha como me convém a mim, estando certo que vô-lo hei de agr>adecer conforme a importância do serviço que espero receber de vós, fazendovos em tudo -por mercê e favor. Escrita em Li-áboa a quatro de março de 1641." (12°)
Aí fica bem cLaro que D. João IV se julgava desatendido de
Montalvão e para vencê-lo arriscara o estratagema de corresponder-se com súditos mais fiéis, vinculando-os diretamente à sua
causa.
Re,alizada a aclamação, aquelas provisões estariam prejudicadas,
se outros interesses não falassem mais alto na Baía.
O anarquês foi imolado à ambição e à malícia dos que não quiseram perder a oportunidade de governar a terra.
A Câmara, sem perda de tempo, se correspondera com as demais da capitania:
"O Marquês de Montavão, Vice-rei deste Estado, nos
mostrou ,uma carta, que teve d'El-Rei Nosso Senhor Dom
João, que Deus guarde, Rei de Portugal, como na cidade
de Lisboa foi jurado em 15 de dezembro, depois de o haver
feito todo o Reino, com. tal união de ânimos e vontade que
não ficou fortaleza nem presídio Castelhano que se não
rendesse, pelo que pudemos entender foi tudo obra da
mão de Nosso Senhor, em que devemos confiar veremos
neste Reino os efeitos de sua bondade, e particularmente
neste Estado a quietação que nos falta; e por que saibam
que de nossa parte temos satisfeito com a nossa obrigação,
pedimos a Vossas Mercês, com a confiança' de ser esta
terra cabeça deste Estado, que sigam o mesmo estilo que
no Reino se usou, 'sendo tão geral a conformidade, e conhecimento do Reino, que em nenhuma parte foi preciso violência, para com isto ter todo este Estado merecimento, e
confiança, para esperar d'El-rei Nosso Senhor as mercês,
que de sua grandeza e amor paternal de verdadeiro Rei e
Senhor nos assegura. Feita em Câmara na cidade de Salvador .aos 16 de fevereiro de 1641. O Juiz Manuel Maciel
Aranha. O vereador, Salvador Rabello. Pedro de Oliveira,
procurador do Conselho. O juiz, Diogo Moniz Teles."
(12") Documentos Históricos, XXII, 3S4-5.

NO RIO DE JANEIRO
Para intimar a Salvador Corrêa de Sá e Benevides a mesma,
aclamação foi da Baía o padre Manuel Fernandes.
Tinha Salvador Corrêa ligações estreitas com Espanha. Filho
de Miartim de Sá, o governador-sertanista, e de espanhola (D. Maria
de Mendoza y Benevides), casado com D. Catarina de Velasco, filha
de D. Pedro Ramirez de Velasco que fora governador do Chile, (13) ostentava nos seus brazões a unidade ibérica que acabava de ser qnobrada. Ainda recentemente casara a sobrinha, filha de Gonçalo
'Corrêa de Sá (que em 1626-32 governara S. Vicente) com o governador do Paraguai D. Luiz de Céspedes Xéria. (14.
Mas o lusitanismo de Salvador Corrêa nada sofrera com essas
influências.
Logo se aconselhou com os jesuitas, seus diletos amigos (15) e por
intermédio do sargento-mor D. António Ortiz de Mendoza congregou
vereadores, oficiais, o prelado eclesiástico (Dr. Pedro Homem de
Albernaz), os superiores dos conventos na biblioteca do Colégio, ao
Castelo, onde todos manifestaram o seu entusiasmo pela boa notícia
e aclamaram D. João IV. Esse dia 10 de março de 1641 não terminou
sem o solene Te Deum na igreja do Colégio, que ainda fazia as vezes
de Sé da cidade, prestando então cada qual o seu juramento pelo estilo verificado na Baía. As luminárias prolongaram-se por três dias.
Esse júbilo recrudesceu em 19 de março, quando entrou a caravela
"Nossa Senhora da Candelária" (o mestre era Gonçalo Rodrigues Souto)
trazendo diretas informações de Lisboa e duas cartas del-rei para o
governador, que as recebeu quando se achava na festa de S. Bento.
(13) Vd. Albino Forjaz de Sampaio, Salvador Correia de Sá c Benevides',
pàg. S, Lisboa 1937.
(14) Afonso d'E. Taunay. Na "Era das Bandeiras, pàg. 104.
(15) O Padre Serafim Leite achou nos arquivos (Ia Companhia de Jesus duas
cartas de Salvador Corrêa, de 1043 e de 1647, que documentam o seu grande
amor aos missionários, oníessa que quisera ser jesuíta. Doe. no Mensario do
Jornal do Comércio, Setembro de 1939.

VI

EM S. PAULO
Em S. Paulo fez-se a aclamação em 3 de abril.
Ali andavam os ânimos revoltos e os povos agitados por uma
discórdia insolúvel: o conflito com a Companhia de Jesus que tomara,
resoluta, o partido dos índios contra os sertanistas.
Evidentemente a infiltração castelhana airida mais contribuirá para
a diferenciação, étnica, paulista. Ao mamaluco juntara-se o espanhol
descido dos Andes, em trânsito do Paraguai para Santa Catarina ou
S. Vicente, ou atraído do Prata pelo comércio franco enlabolado entre
Santos e Buenos Aires. Amador Bueno da Ribeira, um dos principais
moradores de S. Paulo em 1641, era filho de castelhano. Os motins
contra os jesuítas, afinal expulsos da vila, e o receio da repressão
régia, ambientaram no planalto uma revolução popular que só não
teve continuidade graças à prudência do governo do Rio de Janeiro.
O episódio do "aclamado" aconteceu então. Referem-no Pedro Taques
e frei Gaspar da Madre de Deus. .É uma tradição que o orgulho nativista conservou zelosamente. Em 1700, uma patente passada pelo governador Artur de Sá de Menezes a Manuel Bueno da Fonseca alegava : "por sor neto de Amador Bueno, que sendo chamado pelo povo
para aclamarem Rei, obrando como leal e verdadeiro vassalo com evidente perigo de sua vida, exclamou dizendo que vivesse El Rei Dom
João o Quarto seu Rei e Senhor..." (20)
Segundo frei Gaspar, Luiz Dias Leme, capitão de S. Vicente,
de posse da comunicação que lhe fizera Montalvão, aclamara publicamente D. João IV. Sabendo disto, a facção espanhola de serra-acima
achou de opor-lhe um "candidato", que seria Amador Bueno, sogro
dos fidalgos castelhanos D. João e D. Francisco Rendon, vindos
na Armada restauradora da Baía, de 1025. "Pasmou Amador Bueno
( 2 0 ) Vd. Prei Gaspar Memórias para a história da capitania de S. Vicente,
ps. 24(1-5. O doe. cf. Afonso" Taunay, nota às Memórias cit., p. SÓ. Auveliano L,eite
deu-nos recentemente um livro, Amador Bueno, S. Paulo 1938, sobre a nobre figura do "aclamado". E' de Varnhagen o drama histórico Amador Bueno em
1641, Madrid 185S.
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]\ a sessão de 22 de inarço os vereadores dispensaram de imposto
os vinhos transportados naquele navio "peia boa nova que trouxe de
Sua Majestade" (16)
Estava-se em quaresma. Por isto só em 31 de março — e por oito
dias — se realizaram no Rio de Janeiro os festejos costumados nas
grandes ocasiões: cavalhadas, combates simulados, mascaradas e outros divertimentos.
O programa não podia ser mais alegro, mais interessante.
Constou: "de uma encamisada, que foi, por assim dizer, o primeiro
Carnaval no Rio de Janeiro, em que tomaram parte 116 cavaleiros,
entre os quais o próprio Governador em passeata pelas ruas da cidade,
fechando o préstito dois carros ornamentados de sedas e ramos de
fibras, com a charanga do licenciado Jorge Fernandes da Fonseca; da
um alardo geral, ou parada com escaramuças, com o concurso de dois
esquadrões de terra e mar, uma companhia de emboscada com 118 frecheiros, tendo formado, ao todo, 1.200 homens no Campo da Ajuda,
aos quais passou revista e comandou os exercícios o governador; de
touradas e argolinhas, dirigidas pelo governador e pelo capitão Duarte
Corrêa Vasqueanes. Terminaram os folguedos por outro alardo, feito
pelos estudantes, armados de arcabuzes." (170
Desentenderam-se porern^ Salvador Corrêa e a Câmara a propósito do emissário 'que devia levar-lhes o penhor da fidelidade ao monarca. A questão dos jesuítas de S. Paulo, expulso pelos moradores,
refletira ali. Os interesses divergentes punham em constante conflito o governador, aliado dos Padres, e os representantes do município,
que o eram também dos senhores de engenho e criadores de gado, ávidos
de escravos indígenas. A Câmara indicou João de Castilho Pinto: era
"a pessoa mais desapegada e livre de ocupações que acharam para o
dito e f e i t o . . . " (Sessão de 24 de abril de 4 1 ) . Mas Salvador Corrêa
lhe impediu a viagem, dizendo "não havia de ir nem ele tal licença
havia de dar porquanto tinha dependências do serviço de Sua Majestade e negócios que lhe impediam e que ordenassem eles oficiais outro
procurador..." Os vereadores mandaram chamar o governador para
explicar-se em sessão aberta. Respondeu, -que no momento andava
ocupado a escrever cartas, e que, se quizessem, fossem falar-lhe.
Venceu esta intransigência. O mensageiro foi o sobrinho e homónimo
de Salvador Corrêa, que se acompanhou do Padre Francisco Fernandes. Vingaram-se os edis intimando-o a não seguir para S. Paulo,
a aquietar os povos, como lhes representou em 31 de julho seguinte. (18)
(16) Os vereadores eram. João Alvares Pereira, Luiz Gago Raposo, António
Pacheco Barreto. . . (Vd. O Rio de Janeiro ao século XVII. Acórdãos e Vercancas
do Senado da Câmara, 1G35/1660, p. 43, Rio 1935.
(17) Max Pleiuss, História Aã Cidade do Rio de Janeiro, p. 75.
(18) Acórdãos e Vereanças, cit., p. 45.

Foi D. João IV sensível à pronta adesão dos fluminenses. Em alvará de 10 de fevereiro de 1642 concedeu-lhes honras, privilégios,
Isenções e liberdades de que gozavam os cidadãos do Porto. O Rio de
Janeiro ganhou tal dignidade antes de todas as outras cidades da colónia: Maranhão, 1645; Baía, alvará de 28 de março de 46; Pará, 15
de abril de 55... (19)

(19) Porto Seguro -Bíst. Geral do Brasil, III, 167-S.
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da Ribeira quando ouviu semelhante proposição: ele detestou o
insulto dos que a proferiram, e com razões eficazes procurou dar-lhes
a conhecer sua culpa, e cega indiscrição. Lernbrou-lhes a obrigação,
que tinham de se conformarem com os votos de todo o Reino, e a
ignomínia de sua Pátria, senão reparasse a tempo com voluntária e
pronta obediência o desacerto .de tão criminoso atentado. Mas u
repugnância do eleito aumenta a obstinação do povo ignorante:
chegam a ameaçá-lo com a morte, se não quiser empunhar o cetro.
Vendo-se nesta consternação o fiel vassalo saiu de, sua casa f u r t i vamente, e com a espada nua na mão para se defender, se necessário
fosse, caminhou apressado para o Mosteiro de S. Benlo, onde i n t e n t a v a
refugiar-se. Advertem os do concurso, que havia saido pela porta do
quintal, e todos correm após ele, gritando: viva Amador Bueno nosso
Rei: ao que ele respondeu muitas vezes em voz alta: viva o Senhor
D. João IV nosso rei e Senhor, pelo qual darei a vida."
Tal fidelidade — é certo -- parece não ter sido conhecida do
príncipe a quem aproveitava, nem do seu Conselho. Ha a respeito
um silêncio cabal nos papéis do Estado. Apuramo-lo q u a n d o três anos
'depois um filho do excelente vassalo pede em Lisboa os prémios de
seus serviços. O "alferes Amador Bueno, natural de S. Paulo" daí sairá
com a companhia comandada por seu cunhado D. Francisco Rendou
para embarcar-se na armada do condo da Torre. No Rio de Janeiro
passara para a companhia do capitão Bernardo Henriques e se
engajara, na Baía, no galeão Jesus Maria, de Castela, um dos que
deram em S. Domingos, nas Antilhas, após o desbarato da frota.
Valeu-so ali da urca "Fortuna" para chegar a Cadiz. Embarcado na
"urca" S. João quiz alcançar Portugal, mas os franceses lhe afundaram, tendo de salvar-se a nado, a bordo do próprio barco estrangeiro,
que o deixou, por fim, em terra. Absolutamente desvalido suplicou
à corte um auxílio condizente com os seus infortúnios. O Conselho
Ultramarino viu-lhe o processo e em 7 de maio de 1644 despachou-o
com o hábito do S. Bento e pensão de 12$000, pelo que padecera,
com bom soldado "e visto ser de utilidade seu pai em S. Paulo por
o descobrimento das Minas de que V. M. aí manda t r a t a r . . . " ( 2 1 ) .
Nenhuma palavra sobre o alto desinteresse, a galharda desambição
do paulista. Que se deduzirá disto? A ignorância em que estavam os
conselheiros do episódio ocorrido no Brasil; e a certeza de que os
préstimos de Amador seriam da melhor espécie no devassamento dos
sertões à maneira de Piratininga. Não é de crer que — cientes do
estóico patriotismo do rico-homem; o fossem esquecei' exatamente no
papel em que justificavam a meuda pensão dada ao filho sem pão
na cidade grande.

Mas outros acontecimentos tinham posto em evidência na sua
vila o "aclamado". As "alterações" contra os jesuítas no Rio de
Janeiro e em S. Vicente (22 e 25 de junho de 1640') guardam entre
si uma conexão perfeita. Entre os paulistas que ficaram contra os
padres figuram Amador Bueno, Fernão Dias Paes, todos os "bandeirantes". Forçaram-nos a deixar o colégio, recolhendo-se à beira-mar
onde — por não prevalecerem as mesmas prevenções — foram respeitados. Mas, consumada a expulsão, receiaram o corretivo. temendo
que Salvador Corrêa de Sá os atacasse com forças do Rio de Janeiro
e do litoral. Na vereação de 17 de maio de 41, "requereu o dito Povo
que se não mandassem farinhas nem mantimentos alguns ao Rio de
Janeiro, e se fechasse o caminho do Mar, e comunicação que havia
com a vila de Santos, e se notificassem os senhores dos moinhos com
graves penas não moessem f a r i n h a s . . . " E elegeram Amador Bueno
para ir a Lisboa justificá-los. "Aos 6 dias do mês de agosto de
1641 anos nesta vila de S. Paulo da Capitania do S. Vicente, na casa
do Conselho desta dita Vila, estando juntos os oficiais da Câmara
e os Procuradores Gerais desta Vila para consultarem os Procuradores
que haviam de ir à Corte, todos juntos, e cada um deles, deram o
seu voto em Amador Bueno da Ribeira, que aceitou a dita Procuradoria,
com declaração, que se juntará dinheiro bastante para que não falte,
e faltando-lhe algum em Portugal se obrigarem em nome deste Povo
e pelos poderes que dele tem, de pagarem a quantia que o dito
Amador Bueno da Ribeira tomar a ganho, e lhe for necessária para
os negócios a que v a i . . . " (22). Acrescenta Toledo Pisa: "Não foi
a Lisboa: em seu lugar foram Luiz da Costa Cabral e Baltazar de
Borba Gato, que levaram extensa e amarga queixa dos Paulistas
contra os jesuítas".
Provavelmente durante a interrupção de comunicações com o Rio
de Janeiro, e o povo disposto a tomar armas, foi que se deu a
"aclamação": neste caso explicaria a desistência da viajem para o
Reino, por parte do "procurador", já em desacordo com os seus
comitentes.
A conciliação operou-se com brandura e tato. Isto mesmo
reconheceu o governador geral conde de Atouguia na seguinte
recomendação em favor do capitão-mor de S. Vicente:
"Por patente deste Governo, serviu Bento Ferrão Castelo Branco
a V. M. no posto de capitão-mor da Capitania de S. Vicente, até
lhe vir sucessor por outra de Vossa Majestade. Tomou posse em
em ocasião em que estavam dali expulsos os Religiosos da Companhia,
e mais obstinados os moradores que os repgnavam. Depois se ofereceram as mais inquietas sedições, que nunca alteraram naquela

(21) Livro de Mercês Gerais. 1641-44, m s. no Arquivo Histórico Colonial
(Lisboa), inédito.

( 2 2 ) Toledo Pisa, in Revista do Instituto Histórico de f!. Paulo, III, 87,
S. Paulo, l S 9 8 .
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Capitania. Consta-me que assim na restituição daqueles Religiosos,
como no socego dos tumultos e mais obrigações daquele cargo se houve
com particular zelo do serviço de Vossa Majestade aceitando do povo
(sic) e beneficio dos colégios, e residências perdidas, sendo a principal
causa das ordens que Vossa Majestade mandou sobre esta matéria
terem o efeito que até aquele tempo não conseguiram seus antecessores. Passa a essa corte a pretender a remuneração de seus serviços,
as informações que tenho de seu procedimento o fazem benemérito
da mercê com que Vossa Majestade se servir mandar honrá-lo e as
experiências e notícias que tem aquela Capitania de que me representou ia dar conta a Vossa Majestade capaz de exereccr nela qualquer
ocupação que convenha ao serviço..." (23).
Esse remate político a uma desobediência incurável deixara
consolidada em climas paulistas a autoridade de D. João IV. Os
sertanistas despegaram-se ainda uma vez de sua vila estreita: e foram
alargar as fronteiras do Brasil levando aos mais longes campos e rios a
sua guerra ao bugre.

(23) Documentos Históricos, IV, 242-3 (carta de 30 de abril de 1655).

VII
NO BRASIL HOLANDÊS
Pernambuco, ocupado pelos holandeses, dominado pelo príncipe
de Nassau e sua corto de soldados, artistas e mercadores, recebeu
Com alegria a nova do "Rei natural". O seu ódio era contra Espanha.
Rompendo Portugal com Castela folgariam os flamengos, que poderiam
rnanter-se em paz nas suas conquistas, mesmo aliados dos luso-brasílicos que até aí os tinham combatido com vigor e dureza. Foi de
2 de março a carta de Montalvão a Nassau. Para o vice-rei, já não
se justificava a guerra entre as duas bandeiras! Respondeu-lhe com
iguais sentimentos o príncipe em 12 de março, e por penhor da reconciliação lhe devolveu onze prisioneiros de categoria. E para comemorar a Restauração deu em Recife festas esplêndidas. Valeu-se
do pretexto para atrair os portugueses ricos e mostrar-lhes a sua
magnificência. Extremou em cortesias o seu senso político, cujas
finezas escondiam um plano rapace. Primeiro queria assegurar a
pacificação espiritual; depois tomaria Sergipe e o Maranhão, e mais
Angola, antes que da Europa viessem ordens para respeitar os territórios do novo amigo, D. João IV. Acorreram realmente à cidade
Maurício, os melhores cavaleiros da Várzea, e brilhantes fidalgos
exímios nos jogos equestres como Pedro Marinho Falcão, João
Fernandes Vieira, António Cavalcanti de Albuquerque, João Gomes
de Melo, Ferrião Bezerra. Num teatro de madeira Nassau e os grandes
de Recife assistiram às cavalgatas e representações. Inaugurou ele
a corrida às argolinhas revelando-se dextro e irrepreensível. Um
dos heróis de espetáculo foi Fernandes Vieira. Durou três dias esse
júbilo. "Estas festas — diz frei Manuel Galado — se fizeram no mês
de abril, entre a Páscoa e Pentencostes; e não eram elas bem acabadas,
quando chegou ao porto de Pernambuco uma nau de Holanda, aonde
veiu a nova da aclamação dei Rei Dom João e de como se haviam
assentado pazes por dez anos entre Portugal e Holanda, o as capitulações dela, tratadas e acertadas por Tristão de Mendonça em nome
de sua Majestade".
Não admira a brevidade de acordo.
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O embaixador Tristão de Mendonça Furtado obtivera preliminarmente a suspensão de hostilidades (ordem dos Estados Gerais, de 13
de fevereiro, e de D. João IV, de 20 de março). Levava amplos
projetos de aliança. Pactuada a trégua de um decénio ("durante as
quais se poderia assentar uma paz perpétua") cuidaria de interessar
Holanda na guerra à América espanhola, como um derivativo de sua
conquista do Brasil; e lhe pediria a ajuda de navios, armas e material
para resistir aos exércitos que se preparavam alem de Badajós e
Eivas para invadir Portugal. O armistício estabilizava posições: e
deferia-se para o f u t u r o o ajuste de contas (24) . "Que se fizesse
restituição de tudo o que por ordem das Províncias Unidas se
ocupou no Brasil e costa de África e Guiné, dando-se da parte de
Portugal a equivalente satisfação..." Assinou-se o tratado em 12
de junho de 1041: estipulava o artigo 1° a proibição da l u l a por
dez anos.
Os holandeses, porem, interpretaram a seu modo a combinação.
Na suposição de que o "fato consumado" seria o argumento
essencial para todos os entendimentos diplomáticos, dada n penúria
de recursos bélicos de Portugal, anteciparam-se em açõos militares
"fulminantes" antes da publicação do tratado. Esta falsa-fé praticamente o inutilizou.
Atrás do seu ardil Nassau encaminhou o problema do "Brasil
holandês" para a mina que se lhe tornou inevitável após as felonias
de 1641: a ocupação do rio Real, a tomada pérfida do Maranhão, o
inesperado desembarque em S. Paulo de Loanda. A Capa de amizade
com D. João IV e guerra a Felipe de Espanha enganou e desenganou
os colonos, que — passada a impressão lisonjeira dos banquetes de
Recife — trataram do responder com a violência e a astúcia às insídias
do invasor. O epílogo da campanha (1045-1654) encerra neste particular a sequência dos fatos determinados pelo advento do Rei
Bragança. Pernambuco restaurou-se afinal, e manteve-se leal à
metrópole, à religião c à raça, numa explosão de energias nativistas,
conjugadas com as reanimadas forças portuguesas, que leve o condão
de refazer a integridade do Brasil.

( 2 4 ) Kduardo Brazão, A Restauração — Relações diplomáticas de Portugal
de 1640 a 1668, p. 341, Lisboa 1 9 3 9 . « . . . Respeito das conquistas de índia,
Brasil e África,, porquanto Portugal ha-de procurar a restauração das ditas
conquistas tanto que Portugal se vir com pod«r aqui convém muita prudência
para dar satisfação a esta dificuldade", diziam as instruções do plenipotenciário.

VIII
SENTIDO DE UMA EMBAIXADA
Os mensageiros do marquês de Montalvão, tendo deixado a Baía
em 27 de fevereiro, desembarcaram em Peniche a 28 do abril.
Ao saber-se que chegara D. Fernando de Mascarenhas, cuja
mãe fora presa no castelo de Arraiolos, enquanto dois irmãos se
bandearam com Espanha, a população se atirou, furiosa, contra eles.
Valeu-lhes a intervenção do joven conde de Atouguia — um dos dois
rapazes a quem a mãe D. Felipa de Vilhena na manhã de l de
dezembro armara para darem a vida por seu Rei. Governava a praça;
e conseguiu, a título de os guardar, prisioneiros, em casa. recolhê-los
à cidadela. No dia seguinte tudo se esclarecera. Traziam boas notícias,
e patrióticas; eram do partido de D. João IV; e tinham pressa de
comunicar-lhe a aclamação que se fizera no Brasil. Atouguia facilitou-lhes a viagem para Lisboa onde a recepção foi bem diferente:
cordial, reparadora, inolvidável.
El-rei viu-os comovido. Pela voz de Vieira inteirou-se do que
se passara em ultramar e exultou, bendizendo Montalvão e os seus
eúditos "brasileiros". Aliás meses depois, quando avistasse o velho
vic-e-rei deposto e maltratado, cuja fisionomia irradiava dignidade
e mágoa, se precipitaria para ele e num gesto raro, que encheu de
emoção a corte, lhe beijaria a mão t r é m u l a . . . Compreendeu num
relance que os Mascarenhas se tinham dividido, como os Albuquerques
de Pernambuco (Duarte, o donatário, leal a Castela,' Matias, o soldado,
fiel a Portugal), como outras casas nobres tentadas pelo conde-duque
de Olivares ou invejosas da fortuna de Vila-Viçosa. Sobretudo lhe
causou uma impressão profunda o padre moço — Vieira estava na
pujança dos seus 33 anos — que dava à palavra uma energia, uma
graça e um acento como nunca ouvira antes.
Vem daí a influência que exerceu o grande, jesuíta no espírito e
nos negócios desse monarca em quem não pensava em janeiro de 1641,
porem a cujo serviço, depois de 28 de abril do mesmo ano, se entregou
com zelo e inteligência inexcedíveis. Foi um seu ministro secreto.
Assim para os assuntos internos como para os problemas exteriores
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de Portugal. Mais do que seu ministro: o confidente» o assessor, por
vezes ato confessor de D. João IV, ciente dos seus projetos, portador
do seu pensamento, assíduo auxiliar de sua política. Nestas atividados,
que por anos a fio o separaram da vocação apostólica a que depois
se deu com a mesma veemência de vontade e de génio - - António
Vieira representou o espírito novo da nação. O que se formara num
meio amplo, sem os prejuízos tradicionais de castas e privilégios da
monarquia velha, em contato com as realidades económicas da sua
época. O espírito da colónia. Do Brasil onde a sociedade portuguesa
se diferenciara bruscamente. Impregnado de um liberalismo que
devera espantar os aristrocratas educados na escola da realeza,
clássica; principalmente o Santo Ofício intransigente quanto ao
expurgo religioso. E' exato perfil político de Vieira junto de D. João
entro 1641 e 1650. Fala-lhe uma linguagem inédita. Gomo devera
falar a D. João V Alexandre de Gusmão, outro "brasileiro" instalado
na intimidade da diplomacia real. Ninguém melhor do que ele polia
definir as aspirações do Brasil e da mentalidade que aqui se cristalizara. Por isso o estudo da ação e das doutrinas de Vieira no reinado
do primeiro Bragança se nos afigura uma página complementar da
história do Brasil: ó a projeção deste — inicialmente — na vida cia
metrópole, transmitindo-lhe o benéfico influxo d'um largo ambiente
mercantil onde se esbatiam as rivalidades de nobreza e burguezia,
uma tolerância espontânea ajudara a assimilação dos cristãos- novos,
predominavam os fatores do trabalho e ria produção, e a dignidade
da pessoa, exaltada pela escassez de homens brancos e de famílias
abastadas, adquirira um relevo insólito.
O próprio Vieira era um expoente da metamorfose americana.
Filho de um antigo soldado das naus da índia premiado com um
lugar burocrático na Relação da Baía, mero Escrivão de Agravos, sem
ter logrado jamais melhorar de situação, dizia-se que lhe tostava o
sangue eiva de judeu, o que é impossível caracterizar, como a
outra, de mestiçagem afro-portuguesa, que se lhe atribue sem certeza.
Com negro ou judeu nas raízes genealógicas, pouco importa, provinha
o padre de lar meião e de Colégio colonial onde, promiscuamente,
meninos fidalgos, filhos de negociantes cristãos-novos e "columins",
se instruíam à sombra da catequese inaciana. Esta restreava as
inteligências vivas e promissoras. Saiu daí homem feito, já pregador
de renome, e filósofo. Não modificaria o caracter na Europa. Ao
contrário, levou-lhe o "modo de ser" de sua geração, do seu povo e de
sua terra. Evidentemente se agradou disto o rei, que, aclamado pela
nobreza, ou carregado sobre os escudos como um César nas Gálias,
só poderia governar em harmonia com o povo segundo as boas praxes
lusitanas. Precisava dinheiro para a guerra da independência: e os
mercadores o escondiam com desconfiança e irritação. Queria combater Castela sem alienar a simpatia de França, Inglaterra e Holanda.

Necessitava reprimir a impertinência de certas camadas sociais
excessivamente influenciadas pela dominação espanhola; e apoiava
no consentimento geral da nação a sua força, para resistir ao poderoso
inimigo da fronteira e ao .insidioso adversário dissimulado na pátria.
Vieira foi então o seu conselheiro lúcido e eficiente.
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IX
A INFLUÊNCIA DO "BRASILEIRO"
Principiou Vieira pelo sermão do Ano Bom de 1642, ou da solene
confirmação do Encoberto, que passava a ser D. João IV. Assim
extinguia a lenda sebastinista dando-lhe uma explicação útil. Ninguém
procurasse mais b fantasma do Encoberto: fora exaltado e coroado
na pessoa do .duque de Bragança •—• que muito folgou com essa
identificação.
E a 14 do setembro, no púlpito, perante os três estados convocados para novas Cortes que ministrassem à coroa os recursos indispensáveis, a tese que defende é da igualdade perante o imposto.
Nega as isenções derivadas de privilégios. Combate o egoísmo
dos que não pagavam por serem eclesisásticos ou grão-senhores.
Estabelece a formula da distribuição equitativa dos encargos por que
o Estado vivesse: do contrário pereceria, desagregado e f a l i d o . . .
Compara: "Não ha tributo mais pesado que o da morte e comtudo
todos pagam e ninguém se queixa porque ó tributo de todos". "Assim
como o sal é uma junta de (rés elementos, fogo, ar e água, assim a
república é uma união de três Estados, eclesiásticos, nobreza e povo".
O Estado do povo deixe de ser o que é por possibilidade, f osforcc-se
a assistir com o que não deve. O Estado da nobreza deixe de ser o
que é por privilégios, e alente-se a concorrer com o que não usa.
O Estado do povo deixe de ser o o que é por possibilidade, e csforce-se
a contribuir com o que pode. E desta maneira, deixando rada um' de
ser o que foi, alcançarão todos juntos a ser o que devem, sendo esta
concordo união dos três elementos eficaz conservadora do quarto".
O quarto era ao mesmo passo João, Lusitânia, a independência
inalienável !
Evidentemente essa teoria ousada, de que as isenções tinham de
anular-se ern holocausto ao perigo comum, ou ao bem geral, não pod;a
ser advogada por um bispo da antiga escola ou um aristocrata de
brazão conhecido. Ficava bem na eloquência do padre ''brasileiro"
que sempre vira, em alern-mar, o peso das contribuições a recair*.,
sobre produtores o produtos sem diploma que os livrasse.
701.347
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Extremou, porem, sua opinião revolucionária cm relação aos
israelitas. Pensara seriamente no problema. Os males do Brasil vinham
de Holanda por intermédio dos judeus, expulsos-da península ibérica.
A sua represália e o seu capital tinham esmagado Pernambuco. Os
demais, domiciliados na Baía ou no Rio de Janeiro, se inquietavam
com a perspectiva duma visitação do Santo Ofício que lhes varejasse
as casas. Vieira conheceu essas aflições na terra onde se lhe perfez a
cultura; e doeu-se delas. Parecia-lhe que a política ideal para a
debilidade portuguesa não estava em exterminai 1 os hebreus, como
nos reinados de D. Manuel e D. João Hl, mas em ligá-los à sorte da
monarquia, desviando-os de Holanda. Muito simples: com o degredo
dos cristãos-novos lucrara Amsterdam a primazia mercantil de que
abusara nos trópicos; perderia sem dúvida essa arrogância quando
voltassem eles a 'Lisboa.
Clemência em regra, aconselhou e pediu o pregador, fértil em
persuasões e astuto nos projetos. D. João IV percebeu-lhos satisfeito.
Na extremidade a que chegara a nação todas as armas, contanto que
se salvasse Portugal. Uma das armas que feririam de morte Espanha
— considerava o padre — era a aliança com os judeus expatriados.
Porque assim se firmariam pazes seguras com Holanda; e somadas
as marinhas dos adversários de Felipe IV, teria esto do abandonar
a sua guerra no Alentejo.
Quanto ao Brasil, o pensamento de Vieira nada oferecia de
obscuro e complexo. Propunha rima transação. Km primeiro lugar,
que portugueses e flamengos se tolerassem e n q u a n t o não acordavam
a solução. Depois, um contrato de compra o venda. Os holandeses
acabariam cedendo por dinheiro a sua precária conquista e assim as
capitanias usurpadas (do S. Francisco ao Ceará) volveriam, sem
luta e sem drama, ao património luso.
A audácia dessas proposições havia de lançá-lo nos cárceres
da Inquisição para devidamente as elucidar: saiu-se redimido da
prova. D. João IV aliás o apoiou sem hesitações. Recebeu-lhe a
"Proposta feita a El-Rei D. João TV, em que se lhe apresentava o
miserável estado do Reino, e a necessidade que tinha de admitir ojudeus mercadores que andavam por diversas partes da Europa". Ai
se lia a tentadora advertência: "Pagar-se-ão os juros, as tenças e os
salários, que as rendas reais hoje não chegam. .. Terá Vossa Majestade
número grande de poderosos navios de seus vassalos, sem os comprar
nem alugar aos estrangeiros... Finalmente estes homens hão de
meter neste Reino grande número de milhões, dos quais se poderá
Vossa Majestade socorrer em um caso de necessidade" (25) .
E a pureza da religião popular, e o c u i d a d o antigo pela integridade da Igreja nacional ?

Respondia com ''engenho e arte":
''Não houve no mundo dinheiro mais sacrílego que aqueles
trinta dinheiros por que Judas vendeu Christo. E que fez deste
dinheiro ? Duas cousas notáveis. A primeira foi que daquele dinheiro
se comprou um campo para sepultura de peregrinos... A segunda
foi que mandou Christo a el-rei D. Afonso Henriques que destes
trinta dinheiros, e mais das suas cinco chagas se formassem as
armas de Portugal: "comporeis o escudo das vossas armas do preço
com que eu comprei o género humano, que são as minhas cinco
chagas, e do preço com que os judeus me compraram a mim, que
são os trinta dinheiros de Judas? Ha cousa mais sagrada que as cinco
chagas de Christo? E contudo manda Deus ao primeiro rei português
que componha as armas de Portugal das chagas de Christo c maisdo dinheiro de Judas: para que entendamos que o dinheiro de Judas
cristãmente aplicado nem descompõe as chagas de Christo nem
descompõe as armas de Portugal. Antes compostas juntamente de
um e outro preço podem tremular vitoriosas nossas bandeiras na
conquista e restauração da fé, como sempre fizeram em ambos os
mundos !"
E' o liberalismo que entremostra o seu raciocínio misturado
de realidades económicas, de mole tolerância, de utilitarismo esperto
e financeiro. E' a filosofia, que as grandes navegações e as colónias
acabavam de sugerir: um tanto grosseira na sua despreocupação
pelas origens da riqueza, mas nacionalista, oportunista, vigorosamente
prática, no cálculo das forças de que então se tecia a política
europeia. Entre o sacrifício místico e a restauração triunfante
de Portugal; entre o seu isolamento penitente e o combate à Espanha
com os próprios instrumentos da prosperidade da Inglaterra e dos
Paises Baixos; entre a tradição e o seu tempo — preferiu Vieira
abrir os olhos a el-rei para o sentido do capitalismo internacional,
as suas manhas e as suas exigências. Inteiramente queria que
desaparecessem os desníveis tão prejudiciais à unidade da nação.
E' destarte um elo da cadeia que se estende de D. João II ao marquês
de Pombal. No exterior pretendia desmanchar as antipatias provocadas pela intransigência portuguesa no particular das confissões
religiosas, apondo-lhe, ainda uma vez, nos portos-franoos, o cartaz
de terra hospitaleira e benévola.
Só um homem de fora, vindo da América, estranho ao ambiente
histórico da península, se atrevia a esses conselhos. O Provincial
da Companhia extranhou, ou ameaçou punir tamanha liberdade de
alvitres. Socorreu-o o monarca com esta extraordinária carta de
seguro:
"Padre António Mascarenhas. Eu El-rei vos envio muito saudar.
O Padre António Vieira fez um papel em que me representava
alguns meios em ordem à conservação deste reino; e ainda que foi

C 2 S ) Vd. J. Lúcio cTAzeveclo, Híst. de António Yieira, I, 81.

35

COMISSÃO BRASILEIRA DOS CENTENÁRIOS DE PORTUGAL

HOMfSSÃO BRASILEIRA DOS CENTENÁRIOS DE PORTUGAL

conveniente recolher-se, por se haver publicado (posto que sem
culpa sua) contra o que pedia a importância da matéria e o segredo
dela. Eu me não houve por desservido do seu zelo; e assim quero
que o tenhais entendido, e que me haverei por bem servido "de que por
esta causa não padeça vexação, e vò-lo encomendo assim o mais
apertadamente que posso; e encarreguei-lhe fizesse uma Política
para o príncipe: ordenareis que se lhe dê toda u comodidade
necessária para esta obra. Escrita em Lisboa a 6 de setembro
de 1644. Rei".
Estimou-lhe tanto a astúcia que lhe encomendou o manual de
Política para a apredizagem de'D. Teodósio, seu herdeiro. Achou-a
digna de ilustrar o futuro rei. E parcialmente a executou. Assim
nu 1647, quando Segismundo von Schkoppe fomou a ilha de. Itaparica
•embargando o comércio marítimo da Baía; e no ano seguinte, para a
organização da Companhia que armou os navios reclamados para a
reconquista de Recife.
Ninguém melhor nô-lo diria do que o Padre na velhice, agravado
pela História do conde de Ericeira que lhe contestara a eficácia
dos pianos, dizendo, com falsa lisonja, que o seu entendimento
fora superior aos negócios...
"Não se passaram seis meses (reza a carta de 23 de maio de
1682), quando El-rei me mandou chamar de Garcavelos, onde estava
convalescente, a Alcântara. Fui, e as palavras com que S. M. me
recebeu, foram: Sois profeta: ontem à noite chegou a caravela da Baía
com um padre a que chamam Felipe Franco e traz 'por novas ficar
Segismundo fortificado ern Taparica: que vos parece que faremos'?
Respondi eu: O remédio, sr., é fácil. Não disseram os ministros a
V. M. que aquele negócio estava mui cru? Pois os que então o
acharem cru, cozam-no agora. Ora, disse S. M., mando chamar
a conselho do estado. E, porque não havia de acabar senão de noite,
disse-me S. M. que me recolhesse à quinta e tornasse ao outro dia.
Tornei, e soube que todo o conselho tinha representado a importância
de ser socorrida a Baía, e para isso eram necessários perto de
trezentos mil cruzados; mas que os não havia nem ocorria meio
algum de os poder haver. Isto me disse S. M . , e eu respondi como
indignado: Basta, sr., que a um rei de Portugal hão de dizer seus
ministros que não ha meio para haver trezentos mil cruzados com
que acudir à Baía, que ó tudo quanto temos? Ora eu com esta roupeta
'remendada espero em Deus que hoje hei de dar a V. M. esta quantia
Parti logo para Lisboa, escrevi um escrito a Duarte da Silva, a quem.
tinha conhecido mercador na Baía, representando-lhe a perda do
reino e do comércio, o aperto ou necessidade da fazenda real, e o
quanto S. M. estimaria que seus vassalos o socorressem nesta,
ocasião com trezentos mil cruzados, que eram necessários, dos quaise embolsariam em um tributo de tostão ou cento e vinte réis em

cada arroba de açúcar do mesmo Brasil. Respondeu Duarte da Silva
que o negócio era tão grande, que o não podia tomar só sobre si; mas
que buscava e falaria a algum amigo, e que pelas duas horas me
trazia a resposta a Santo Antão. Assim o fez, trazendo consigo a um
fulano Rodrigues Marques, e ambos prometeram de tomar o assento
dos trezentos mil cruzados".
Com a mesma facilidade com que arranjou o cabedal preciso
para. a armada em que veiu o conde de Vila Pouca de Aguiar
a
cuja notícia Segismundo largou Itaparica — fomentou Vieira a Companhia Geral do Comércio que pôs fora de Pernambuco a derradeira
guarnição flamenga.
Em 1654, com essa vitória terminal sobre o intruso, a história
miliiar da Restauração portuguesa se encerra no Brasil.
A moldura não é demasiada para o retraio do colono-índice
que nela ajustamos.
António Vieira não se limitara a desempenhar a sua embaixada
de K i í i comunicando a el-rei a notícia de sua aclamação festiva
em terras de Santa Cruz.
Ao pé de D. João IV alimentou, desenvolveu, iluminou uma
política que viera do Brasil com as influências mais ativas e profundas do meio americano.
No seu "sistema" o que se observa é, afinal, de torna-viagem o
pensamento português, que pudera sobrecarregar-se, na travessia
oceânica, da atmosfera do século, e tinha a imprevista autoridade da
experiência transcontinental (26).
A pátria comanda: — resumiria o genial sacerdote se lhe
pedissem um resumo dessa dialética fecunda e temerária.
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( 2 6 ) JOntre os azulejos cio principio do século XVIII que se conservam
na escadaria do Colégio da Baía junto à Catedral (entrada da livraria dos
padres) notamos um que pode referir-se il missão de António Vieira na corte
portuguesa.
K' o painel em que ha um padre a discursar perante el-rei e os grão,senhores atentos e respeitosos. Pretenderia o ceramista consagrar destarte a
celebridade tio religioso que se creou e morreu nesse Colég-io? B' uma cena
de 1B41 u daquele pano mural? Retrata-se ai o fogoso pregador dominando
com a palavra brasileira a corte da Restauração ? Ou — direfentemete — ó
um quadro da vida de Santo Inácio?
Nessa série de azulejos, dos mais belos que ficaram no país, distingue-se
o alusivo à literatura Que se ensina.va no estabelecimento. Circunstância digna
de interesse especial: figura nessa alegoria a obra de Moliêre, com o título
"Comédies".
Semelhante arrojo de tolerância cultural num severo silhar de louça do
Rato (ou de Delft) não deixa de ser surpreendente, e abona os créditos, de notória,
vivacidade intelectual, que ao sevi tempo encareciam o Colégio onde aprenderam
o seu latim os principais vultos da colónia: os irmãos Vieira, os irmãos Matos,
Botelho cie Oliveira, Rocha Pita, Brito e Lima, talvez Nuno Marques Pereira,
os humanistas cia "escola baiana".

x
EXPERIÊNCIA MILITAR

i-

A "experiência do Brasil" ap"resenta-se com outro aspecto em
Portugal de 1652. li a geração de soldados que se formara nas lutas
coloniais que oferece à mãc-pátria essa prática das armas. Grandes
militares, sem dúvida, opunham aos espanhóis, cuja excelente organização de exércitos e marinha se completara durante a guerra de
Flandres, a habilidade da manobra, a disciplina, a iaiciativa, o estoicismo aprendidos nas marchas extenuantes, nos combates e nas escaramuças, em todos os apertos de sua campanha transa-ntlântica.
Os nomes mais ilustres de Portugal figuraram na armada de
1625 comandada por D. Fadrique de Toledo e D. Manuel de 'Menezes,
ou na do conde da Torre em 1038-39.
Estiveram na Baía ou em Pernambuco numerosos dos chefes das
forças portuguesas que defenderam a independência nas linhas de
Eivas.
Matias de Albuquerque, por exemplo, o principal íator da vitória de Montijo, não tivera outro tirocínio: a sua ciência militar ilustrara-se na capitania de seu irmão através de uma re-sistência incomparável, em que provou a energia e a bravura dum comando
digno dos melhores modelos de Plutarcho. Aqui pelejaram D. Sancho
Manoel (27) (o glorioso conde de Vila-Flor, .sobre quem pesa a
mesma culpa de frei António das Chagas, aliás capitão António Fonseca Soares, do ter morto ern duelo um homem na Baía), Francisco
Barreto, Joanne Mendes de Vasconcellos, Luiz da Silva Telles, o conde
da Torre. Brasileiros, combateram em Portugal, às ordens destes,
Felipe Bandeira de Mello, André de Albuquerque Mello, os irmãos
António de Carvalho e Bernardim da Cunha de Andrade, Pedro de Albuquerque (depois governador do Maranhão), o mestre de campo Alexandre de Moura Albuquerque, Francisco de Góes e Araújo...
O rol seria extenso e sempre omisso.
( 2 7 ) Vd. patente de D. Sancho Manwl passada na Baía, 31 de outubro
de 1C39, Documentos Históricos, XVIII, ]:!i>-7.
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Matias de Albuquerque e Joanne Mendes de Vasconcellos comandaram as armas reais na primeira fase da guerra. Defrontaram —
circunstância expressiva — outro veterano "do Brasil": o marquez 1
de Torrecusa, italiano a serviço de Felipe IV que viera na frota de
D. Fadrique em 1625, com Banholo e outros fidalgos de sua nação. (28).
Em 1645 os chefes adversários são Matias de Albuquerque e o
marquez de Leganes.
No segundo período da guerra o cerco a Badajoz é feito por
Joanne Mendes. A batalha de Ameixial assinala a firmeza da reaçãu
lusa, em 1663; ganha-a D. Sancho Manuel. O general vencido, D. João
de Áustria, consigna a importância do feito, declarando que fora uma
como bofetada, de que precisava cksforrar-se... (29).
•• "-El-rei D. Afonso VI manda construir urna igreja em ação de
graças por esse bom sucesso.
A batalha de Montes Carlos, em 1665, constituo o prefácio da
paz final, de 1668.
Consumara-se •— arduamente consolidada nos' campos sangrentos
onde a raça de D. Nun'Alvares se revelou coerente e igual a si
mesma — a libertação portuguesa.
Não lhe faltou o concurso em gente, espírito e força das colónias
que tão voluntariamente se tinham reunido à metrópole na grande
hora da recuperação dos seus destinos.

(28) Torreouso comandava em 1625 o
quinhentos, frei Vicente do Salvador, Hist.
reira militar, vd. Francesco Pettinati, O
Brasil, ps. 176-7, S. Paulo, T9S9.
( 2 9 ) Alfredo Pimenta, Elem. de Hist.

terso de napolitanas, em número de
do Brás., p. 5 6 9 . Sobre a sua cafr
Elemento Italiano na Formação cio
de Portugal, p. 3 5 8 .

il
ULKTÍU

UM DOCUMENTO EPIGRÁFICO DA RESTAURAÇÃO
Ha um pio documento epigráficu da Aclamação no Brasil: as
tábuas de cobre que, em 1640, lhe proclamaram a adesão à padroeira
de Portugal e seus domínios, Nossa Senhora da Conceição, do acordo
•com o voto formulado em cortes por D. João IV.
tá uma placa que se achava sob a j a n e l a central do Paço dos governadores, coberta depois por uma camada de; cal. que foi retirada
em 1834, e afinal, em virtude das obras de transformação do edifício,
recolhida cm 1898 ao museu do Instituto Geográfico p Histórico da
Baía, onde se conserva.
O seu latim é o seguinte: "Aeternil. Saem inniculatixsimae cõceplioni B. Mariac ionnes /V Port. Rex une cum generalib comiHs
se et Regna, sua sub anuo <-ensu tributária publicc rnvit atq; Dei
param in impiri tutelarem electam a labe orinali praeservatã perpetuo
defensurum iuramcnto firmavit, viverei ut piet.as lucitoniae. Hoc
nere a litmina in nirnioria i c perenne iussit sculpere. anno Christi
Dni M.DCXLVI. Imperii sui VI". (30:) .
A iProvisão que se refere à oblata é de iõ de março de 1<54'8.
"D. João por graça tio Deus rei de Portugal e dos Algarves. <iaquem e dalém mar, em África, senhor de Guiné, e da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia, índia etc. Faço saber
aos que esta minha provisão virem que sendo ora restituído por merco
muito particular de Deus nosso Senhor à caroa destes meus Reinos,
e senhorios de Portugal, considerando que o senhor rei D. Afonso
Henriques, meu progenitor, e primeini rei deste reino, sendo ada( 3 0 ) Revista do Inst. Hist. da Unia, n. 54, p. 2 2 6 . Traduziu o Dr. Deraldo Dias: "João VI, Hei du Portuga], em ato público e conjuntamente com
as suas cortes, prometeu perpetuas homenagens anuais à Conceição da Beatíssima
Virgem Maria e afirmou que ele e os seus reinos tributários haviam de defender, por força de um perpetuo juramento, aquela que concebeu o próprio Deus
livre de pecado original, como padroeira escolhida do império, de conformidade
com a fé florescente na Lusitânia. K mandou gravar estas laminas de bronze
para perene memória deste fato, a.no de 1(141» de Cristo Nosso Senhor, VI do seu
governo".
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mado, e levantado por rei, em reconhecimento de tão grande mercê,
de consentimento de seus vassalos, tomou por especial advogada sua
a Virgem Mãe de Deus, Senhora nossa, e debaixo de sua sagrada proteção, e amparo lhe ofereceu a todos seus sucessores, reinos c vassalos como particular tributo, em sinal -de feudo e vassalagem. Desejando eu i m i t a r seu santo zelo, e a singular piedade dos senhores
reis meus predecessores, reconhecendo ainda em mim avantajadas, e
contínuas mercês, e beneficio da liberal, e poderosa mão de Deus
nosso Senhor, por intercessão da Virgem Nossa Senhora da Conceição,
estando ora junto cm cortes com os três estados do Reino lhes fiz
propor a obrigação que tínhamos de renovar e continuar esta promessa,
e venerar com muito particular afeto e solenidade a festa de sua
Imaculada Conceição. E nelas com parecer de todos assentamos de
tomar por padroeira de nossos reiaos, e senhorios à Santíssima Virgem
Nossa Senhora da Conceição, na forma dos breves do santo padre
Urbano VIII, dirigindo-me a haver confirmação da Santa Sé Apostólica, e lhe ofereço de novo em meu nome, e do príncipe D. Teodósio, meu sobre todos amado e prezado filho e todos meus descendentes, sucessores, reinos c vassalos, à sua santa casa da Conceição,
Sita em Vila-viçosa, por ser a primeira que houve em Espanha desta
invocação, 50 cruzados de ouro em cada um a n o . . . "
Na porta do castelo de Óbidos, cujas paredes mosarabes lembram, sobre os penhascos, um ninho de águias, próprio parla os assédios medievais ao tempo de mouros e cristãos, e para as lendas
da Cavalaria que lhe povoaram outrora as crastas e as torres altivas
—- ainda hoje se lê uma inscrição graúda. Dir-se-ia o lema que no
exergo do escudo trazia o paladino dos torneios: uma fórmula, um
desafio e uma definição. Do melhor catolicismo português: "A Virgem Nossa Senhora concebeu sem pecado original". Diante desse
pórtico militar as campinas se estendem, verdes e plácidas. Domina-as a cidadela onde aos infiéis sucedeu a cruz de Cristo, e a honra
das armas adotou, deste a era insigne do primeiro rei, aquela defesa
cavalheiresca do dogma da Conceição Imaculada. Pela Virgem Nossa
Senhora: Os doze de Inglaterra também por suas damas venceram
no seu belo combate. É uma tradição bem nacional esse desvelo pela
Fé, por uma gentileza em que as antigas galanterias tinham um
teor sagrado, pelo amor da religião dos avós muito unida ao respeito e
ao carinho do berço. No diploma cie D. João IV renova-se esse compromisso. As tábuas de cobre que em 1046 António Telles da Silva,
seu governador, mandou afixar no Paço da Baía, correspondem em
espírito e devoção ao letreiro da porta de Óbidos. É antes de tudo
uma continuidade histórica. O fundador da dinastia bragantina reatava o fio à coerência lusitana, que vem das origens pátrias com
Afonso Henriques. Estando perto os holandeses luteranos, corvejando-lhe o comércio as armadas calvinistas, num século em que ainda

se disputava ao turco o domínio do Mediterrâneo, o ex-voto ali esculpido tem a eloquência dos velhos gritos de guerra. É um fim de
capítulo. A página de bronze com que termina o ciclo das lutas de
integração nacional no Reino.
R i u de Janeiro, 3 de de/.embro do 1939.
RKDUO CALMON.
Da Academia Brasileira.
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